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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001158-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001158-45.2018.8.11.0007. EMBARGANTE: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretenda 

produzir, sendo necessário justificar sua pertinência, sob pena de 

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

pela inexistência e concordância, respectivamente. Decorrido o prazo, 

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

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003383-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003383-38.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): DOMINGOS ROSA DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

RAFAEL LEITE BARBOSA, EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO e outros Vistos. Trata-se de Obrigação de fazer c/c 

pedido de antecipação de tutela específica proposta por Domingos Rosa 

dos Santos contra o Estado de Mato Grosso e Município de Alta 

Floresta-MT, todos qualificados nos autos, objetivando, em suma, que os 

requeridos sejam compelidos a fornecerem imediatamente consulta de 

retorno com médico reumatologista Lúcio Yamaguchi, bem como o 

medicamento manipulado feito com codeína 30mg, meloxicam 10mg e 

famotidina 40mg, do qual necessita. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação da parte requerente (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. 3) OFICIE-SE, 

ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT), 

encaminhando-se cópia da petição inicial e dos documentos que a 

instruem, solicitando parecer técnico sobre o pedido de tutela provisória 

de urgência, no prazo de 72h (setenta e duas horas), a fim de subsidiar a 

decisão a ser exarada de forma mais eficiente. 4) OFICIE-SE, ainda, o (a) 

Secretário (a) Municipal de Saúde de Alta Floresta-MT para prestar as 

informações sobre a consulta (retorno) com o médico reumatologista Lúcio 

Yamaguchi que supostamente teria que ter sido agendada desde o ano de 

2017, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser encaminhado cópia da 

inicial e dos documentos médicos acostados aos autos. 5) Aportando aos 

autos o parecer técnico, bem como a resposta do ofício, retornem-me os 

autos CONCLUSOS para análise do pedido de tutela de urgência. 

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

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003314-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA (AUTOR(A))

FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO SABATO MOREIRA 

(ADVOGADO(A))

EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS (ADVOGADO(A))

GUILHERME HALLACK LANZIOTTI (ADVOGADO(A))

LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES (ADVOGADO(A))

BERTOLDO MACHADO VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003314-06.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA 

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO 

SABATO MOREIRA, EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO 

MARTINS, LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES, 

GUILHERME HALLACK LANZIOTTI, BERTOLDO MACHADO VEIGA RÉU: 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Ordinária c/c 

pedido de tutela de evidência, subsidiariamente, de urgência ajuizada por 

SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos. A autora 

narra que: “A Autora é empresa especializada na fabricação de torres e 

construção de linhas de transmissão de energia elétrica, tendo sido 

contratada para construção da linha de transmissão 138 kV do complexo 

Hidrelétrico de Apiacás, no município de Alta Floresta – MT. Para viabilizar 

a construção da referida linha de transmissão, a Autora montou um 

canteiro de obras no município de Alta Floresta – MT, tendo constituído 

uma filial no local (Doc. 02 – Contrato Apiacás e Cartão CNPJ filial). 

Durante a construção da linha de transmissão, a Autora enviou para a filial 

de Alta Floresta diversos bens (principalmente equipamentos) do seu ativo 

imobilizado, bem como bens de uso e consumo adquiridos previamente 

pela matriz ou outras filiais. Além disso, alugou equipamentos de empresas 

situadas em outros estados. Os bens enviados retornaram em sua 

totalidade do Estado do Mato Grosso. As operações de locação, remessa 

com posterior retorno de bem do ativo imobilizado e envio de material de 

uso e consumo para estabelecimento da mesma sociedade não constituem 

fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS. Tanto a 

legislação aplicável quanto a jurisprudência são claras nesse sentido. Não 

obstante a Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso lançou, em nome 

da Autora, débitos de ICMS justamente em relação àquelas 

operações(que, repita-se, não geram ICMS), inscreveu a Autora em dívida 

ativa e ainda realizou o protesto (Doc. 03 – Certidão de Protesto) de parte 

dos citados débitos. Além disso, efetuou apreensões de bens da Autora. 

Mesmo antes de se adentrar discussões mais profundas e detalhadas já é 

possível identificar, com muita clareza, a razão porque tais operações não 

poderiam jamais atrair a incidência do ICMS: elas não correspondem à 

transferência de propriedade de nenhum bem ou mercadoria! Ora está-se 

falando em simples trânsito de bens de propriedade da Autora e entre 

unidades da própria Autora, ora em mera operação de locação, ao fim da 

qual os bens – como sói ocorrer em qualquer locação – são devolvidos ao 

proprietário-locador. Não há qualquer venda, transferência ou circulação 

de bens e mercadorias! A Autora apresentou impugnações na esfera 

administrativa contra os lançamentos abaixo detalhados que, todavia, 

foram mantidos pela autoridade fazendária (Doc. 04 – Processos 

Administrativos). Inconformada com a ilegalidade dos lançamentos 

realizados, busca a Autora o amparo do Poder Judiciário para corroborar, 

com fundamento nas normas jurídicas que regem a matéria, o seu direito à 

anulação dos débitos fiscais relativos ao DAR nº 999/08.019.717-15 

(Processo nº 5172823/2015), ao DAR nº 999/08.014.436-11 (Processo nº 

5172925/2015), ao DAR nº 999/07.779.650-72 e TAD nº 1122134- 2 

(ambos integrantes do Processo nº 5128345/2015), ao TAD nº 1124289-9 

(Processo nº 5059509/2016), bem como o cancelamento do Protesto da 

CDA nº 2018116606, cujo débito decorre do Processo nº 5128345/2015, 

realizado perante o Cartório Dalla Riva – 2º Ofício da cidade de Alta 

Floresta-MT”. (sic) Assim, requer, tanto em sede de tutela de evidência, 

como de urgência: a) A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

de ICMS lançados pelo requerido, referentes aos Processos nº 

5172823/2015, 5172925/2015, 5059509/2016, ao DAR nº 

999/07.779.650-72 e TAD nº 1122134-2 (ambos integrantes do Processo 
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nº 5128345/2015), nos termos do artigo 151, V, do CTN; b) Que o 

requerido se abstenha de exigir, lançar, inscrever em dívida ativa, 

executar, cobrar ou protestar débitos de ICMS relativos a operações de 

locação ou de transferência de bens entre estabelecimentos da autora; c) 

Que sejam oficiadas a Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso, bem 

como a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para que não se 

recusem a fornecer à autora Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de 

Negativa, se for o caso), caso o único empecilho para a expedição da 

certidão sejam os débitos discutidos nesta ação; d) Que seja oficiado o 

Cartório de 2º Ofício desta Alta Floresta para que suspenda todos os 

efeitos do protesto da CDA nº 2018116606, concedendo à autora certidão 

negativa de protestos, caso o único empecilho para a expedição da 

certidão sejam os débitos discutidos nesta ação; e e) Que seja oficiado 

SERASA Experian, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2254 - 

1003-1005 - Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, CEP 78050-000, para que 

exclua do cadastro da autora os débitos relativos à CDA nº 2018116606. 

Juntou, com a inicial, diversos documentos. Pois bem. Quanto ao pedido de 

tutela de evidência e/ou urgência, postergo a sua análise para depois da 

manifestação da Fazenda Pública. Assim, com fundamento nos artigos 

1.059 do CPC/15 c/c o art. 1º, § 1º, da Lei n. 8.437/1992, INTIME-SE o 

requerido para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifeste-se 

acerca do pleito de tutela de evidência e/ou urgência, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003220-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

JOSE DONEDA (AUTOR(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003220-58.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE DONEDA Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA 

BARELLA, WAGNER SILVEIRA FAGUNDES, LUCAS BARELLA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos legais. 

2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a 

realização de perícia médica. In casu, através do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito judicial na pessoa do (a) 

Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins - CRM 8137 MT, razão porque FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo (a) perito (a) 

nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de quinze (15) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 

trinta (30) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) 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. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

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

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

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

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de quinze 

(15) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000247-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))
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JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))

JERRY ADRIANY PEREIRA MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000247-33.2018.8.11.0007. AUTOR(A): JERRY 

ADRIANY PEREIRA MORAIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. 1) Ante o teor da certidão de Id. 13988611, 

NOMEIO, em substituição, o (a) médico (a) Dr (a). Fernanda Sutilo Martins, 

para efetuar perícia médica na parte autora, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 466, do CPC/2015. 2) Por se tratar de 

parte beneficiária da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50 – e 

âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, 

§3º -, esclarece-se que o pagamento de honorários correrá à conta da 

Justiça Federal e nos termos da Resolução n. 541/2007-CJF, que prevê a 

sua efetivação após o término do prazo para que as partes se manifestem 

sobre o laudo ou havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou 

em audiência, depois de prestados (art. 29 da aludida Resolução). Diante 

da necessidade de atender aos limites mínimo e máximo estabelecidos na 

Resolução n. 541/2007-CJF e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) 

vezes o fixado na Tabela V (“Jurisdição Federal delegada”), conforme art. 

28, parágrafo único, levando-se em conta a peculiaridade do exame, a 

circunstância do local, a falta de peritos e os que estão cadastrados 

reiteradamente declinam das nomeações realizadas através da ajg da 

justiça federal, estando o processo unicamente dependendo da perícia 

para julgamento, é que FIXAM-SE os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais). 3) INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, 

integralmente, as determinações do despacho inicial, vez que houve 

apenas mudança de perito, incluindo devidamente no mandado de 

intimação os quesitos do Juízo e os das partes, no caso de oferecimento.. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000254-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDALLA JUNIOR E SOUZA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

SERGIO PIMENTEL DE SOUZA (EXECUTADO)

GILBERTO ROSA ABDALLA JUNIOR (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 15437813, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002018-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

DOMINGOS DILMAR FREIRE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

termos do processo acima indicado, para que compareça à Perícia Médica 

designada para 23/11/2018, às 15:10h, a realizar-se na "Sala Bem-Estar" 

(Porta nº 56), situada no Fórum desta Comarca. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000769-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000769-31.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: MARIA 

CRISTINA MARQUES Vistos. INDEFIRO o pedido de arresto “online” (Id. 

14257678), haja vista que outrora foi tentada a busca nos ativos 

financeiros da parte executada (decisão de Id. 12681939), no entanto, a 

pesquisa não foi frutífera, conforme extratos de Id. 13261610, onde o 

valor bloqueado foi de R$ 1,03 (um real e três centavos), sendo que a 

parte exequente não comprovou nos autos que houve mudança na 

situação econômica/financeira da parte executada, que poderia garantir o 

sucesso da empreitada. Posto isto: INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o prosseguimento do 

feito, indicando bens certos e determinados passíveis de penhora, sob 

pena de arquivamento do feito, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 2º e 

3º, do CPC/15. Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 42406 Nr: 2636-28.2006.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jota Comércio de Gás Ltda, João Carlos da 

Silva Claudino, Janete Perin Claudino, José Claudino Sobrinho, Sofia da 

Silva Claudino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do(s) procurador(es), 

da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao depósito, 

referente à Condução do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, por meio do 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao; e no mesmo prazo, 

comprovar nos autos, a fim de que seja expedido o referido mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 38442 Nr: 3919-23.2005.811.0007

 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): Eloi Luiz de Almeida

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

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

os presentes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do(s) procurador(es), 

da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao depósito, 

referente à Condução do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, por meio do 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao; e no mesmo prazo, 

comprovar nos autos, a fim de que seja expedido o referido mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 90329 Nr: 4686-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil Rodrigues de Oliveira, Edna Batista Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gabriel de Oliveira & Cia Ltda - 

Viação São José, Município de Carlinda -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Monarin - 

OAB:7874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972/MT

 Vistos.Trata-se de pedido formulado às fls. 110/111 pelos exequentes de 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.(...) Por tais 

considerações, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita 

apresentado às fls. 110/111 e, por conseguinte, determino que a Central 

de Arrecadação e Arquivamento adote as providências cabíveis, de 
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a c o r d o  c o m  o  d i s p o s t o  n o  P r o v i m e n t o  n º 

12/2017-CGJ.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91931 Nr: 5808-36.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Amaral Branco Yoshida

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal 

contra Josemar Amaral Branco Yoshida, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, a parte exequente, se manifestou nos autos, 

pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 924, II, do CPC, ante ao 

pagamento do débito, bem como pelo levantamento dos honorários 

advocatícios (fl. 83).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

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

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

efetuou o pagamento do débito objurgado.

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

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

Sem custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte já 

depositou em juízo a referida verba.

EXPEÇA-SE alvará judicial para o levantamento do valor depositado em 

Juízo referente à verba honorária para a conta bancária indicada nos às 

fls. 83.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.

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

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

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

Cumpra-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002027-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002027-42.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ALTAMIRO DA SILVA MOREIRA Advogado(s) do reclamante: 

RAFAEL GOMES NETO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Havendo nos autos informações de que o profissional 

nomeado para a realização da perícia, o fisioterapeuta André Luiz Brito – 

CREFITO 985369-F, não apresentou o laudo, mesmo intimado, consoante 

se vê no caderno processual no id 15111900, APLICO no caso a regra do 

artigo 468, inciso II e § 1º, ambos do CPC/15, tendo em vista que a perícia 

foi agendada pelo profissional para ocorrer em 16/01/2018, às 10h30min. 

(id 11012688) e até o presente momento o laudo não foi acostado nos 

autos pelo referido profissional, tendo transcorrido mais de 08 (oito) 

meses da data designada para a realização da perícia. Assim, nos termos 

do artigo 468, II, do CPC/15, NOMEIO em substituição a médica Dra. 

Fernanda Sutilo Martins - CRM 8137 MT, como perita judicial, a qual deverá 

exercer o encargo independentemente de compromisso, nos termos do 

artigo 466 do CPC/15, consigno que a perícia deverá ser marcada em um 

dos horários e datas disponibilizados pela profissional, devendo à 

Secretaria da 1ª Vara proceder à INTIMAÇÃO dos interessados com 

tempo suficiente, mantenho inalteradas as demais determinações contidas 

nos autos. Quanto ao fisioterapeuta André Luiz Brito – CREFITO 985369-F, 

com fulcro no § 1º do artigo 468 do CPC/15, OFICIE-SE o Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional competente comunicando à 

ocorrência dos fatos em relação a não apresentação do laudo pericial pelo 

profissional, uma vez que entre a data da realização da perícia até o 

presente momento transcorreu mais de 08 (oito) meses e o feito está 

pendente unicamente e exclusivamente do laudo para o seu regular 

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

de setembro 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001160-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. (REQUERENTE)

ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A (REQUERENTE)

ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A (REQUERENTE)

BIANCA BONEFF PAZOS (ADVOGADO(A))

CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001160-83.2016.8.11.0007. REQUERENTE: ENEL 

GREEN POWER CABECA DE BOI S.A, ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A, 

ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal com 

pedido de antecipação de tutela proposta por Enel Green Power Cabeça 

de Boi S/A, Enel Green Power Fazenda S/A e Enel Green Power Salto 

Apiacás S/A em face do Município de Alta Floresta-MT, todos devidamente 

qualificados. Em síntese, o requerente requer com a presente demanda a 

anulação da dívida oriunda dos autos de infração de n°’s 25/15, 26/15 e 

27/15 que versou sob supostas irregularidades no recolhimento do 

Imposto Sobre de Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Em sede de 

antecipação de tutela requereu a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário e, no mérito, pugnou pela procedência da ação declarando nulos 

aos autos de infração de nº’s 25/15, 26/15 e 27/15. A inicial veio 

acompanhada com diversos documentos. Em sede de contestação o 

requerido alegou, preliminarmente, conexão desta demanda com a ação de 

consignação de pagamento que tem seu trâmite na 6ª Vara Civil desta 

Comarca e inépcia da petição inicial (Id. 7272765). A parte autora 

impugnou a contestação (Id. 8700983), no entanto, não se contrapôs a 

declaração de conexão desta ação com a de Código Apolo n° 130685, 

Autos n° 5514-08.2015.811.0007. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento e Decido. Apenas a título ilustrativo, 

conceitua-se conexão quando duas ou mais ações tiver em comum o 

pedido ou a causa de pedir (art. 55 do NCPC). O caso enseja a 

modificação da competência relativa, devendo as ações serem reunidas, 

para que haja o julgamento simultâneo, com o escopo de evitar decisões 

contraditórias ou conflitantes, caso decidido separadamente. A referida 

norma processual estabelece ainda, em seus artigos 58 e 59, 

respectivamente, que “a reunião das ações propostas em separado 

far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”; e “o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. Pois 

bem. Em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que na 6ª Vara desta 

Comarca tramitam a ação de Autos nº 5514-08.2015.811.0007 – Código 

Apolo n° 130685, distribuída em 23/09/2015, às 15h13min, em que as 

autoras e a Quebec Apiacás Engenharia S/A figuram no polo ativo 

enquanto que o Município de Alta Floresta-MT, Município de Juara-MT e 

Município de Nova Monte Verde-MT, no polo passivo (ação de 

consignação em pagamento). No feito supramencionado foi proposta ação 

de consignação em pagamento, referente ao recolhimento do imposto 

ISSQN. Nota-se, portanto, que o referido processo (Código Apolo 130685) 

e a presente ação são originados do mesmo fato, qual seja o imposto 

ISSQN, conquanto, diante desta informação, por óbvio evidente que há 

ligação entre as causas que tem que serem unidas, sob pena de serem 

proferidas decisões conflitantes. Assim, por imperativo lógico, as 

questões devem ser resolvidas de maneira uniforme, pois, decorrem dos 

mesmos fatos, já que em ambas as ações discutem o recolhimento do 

referido imposto, de modo que o instituto da conexão deve ser 

reconhecido entre as demandas, nos termos do artigo 55 do CPC/15, além 

de que, mesmo se não houvesse conexão, tal circunstância implicaria no 

uso do § 3º do mesmo artigo, uma vez que qualquer decisão proferida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 8 de 527



naqueles autos poderia gerar impactos sob estes. 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 jurídica 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, os feitos, ora analisados, tramitam na mesma Comarca, 

motivo pelo qual, a regra que prevalece é aquela contida no art. 58 do 

CPC/2015, e no caso dos autos, a 6ª Vara desta Comarca é o Juízo 

Prevento, já que a ação de Código Apolo nº 130685 foi distribuída em 

23/09/2015, às 15h13min. (processo físico) e o presente feito em 

28/11/2016, às 12h58min (eletrônico). Ante o exposto, existindo conexão 

entre as ações, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e julgamento do 

presente feito, DETERMINANDO a remessa dos autos materalizados, vez 

que a demanda preventa é física, ao r. Juízo da 6ª Vara desta Comarca, a 

fim de serem julgadas simultaneamente, procedendo as baixas e 

anotações de estilo. Friso que em função do declínio de competência os 

demais pontos levantados pelas partes não podem ser analisados por 

estes Juízo, restando prejudicadas as questões suscitadas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de praxe.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001117-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PEREIRA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001117-15.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: GABRIELA PEREIRA DE 

FIGUEIREDO Vistos. Trata-se de pedido para que seja oficiada a Delegacia 

da Receita Federal para fornecer a parte exequente as 03 (três) últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada. Compulsando os 

autos, verifico que este juízo equivocou-se quando da realização de 

pesquisa junto ao RENAJUD, pois realizou o procedimento erroneamente. 

Em tempo, verifico a necessidade de corrigir o equívoco, para tanto, torno 

sem efeito a pesquisa anteriormente realizada para nesta oportunidade 

realizá-la corretamente, assim, não prejudicando a parte exequente. Na 

forma como requerida, procedo a consulta ao RENAJUD conforme extrato 

anexo. Outrossim, postergo a análise do pedido de ofício a delegacia da 

receita federal para momento oportuno. INTIME-SE a exequente para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003391-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ANDRADE CAMPEAO (AUTOR(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003391-49.2017.8.11.0007 

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

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

ação indenizatória proposta por MARIA PEREIRA DE ANDRADE CAMPEÃO 

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

objetivando a revisão de fatura de energia elétrica e recebimento de 

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

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

tamanho aumento do consumo de eletricidade em sua residência. 

Entendendo presentes os requisitos, pediu liminarmente que fosse 

determinado à requerida que se abstivesse de suspender o serviço de 

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

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

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

não houve autocomposição. Citada, a requerida apresentou contestação, 

arguindo a preliminar de incompetência dos juizados especiais e pleiteando 

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

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

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

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

apontados na peça vestibular. Trouxe documentos. Impugnação à 

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

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

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

alegação de incompetência do juízo, indeferido o pedido de 

processamento do pedido contraposto, invertido o ônus da prova e 

determinada a intimação das partes para eventual complementação da 

atividade probatória. Contudo, ambos os envolvidos pediram o julgamento 

antecipado do feito. Convertido o julgamento em diligência, a fim de que a 

requerida demonstrasse a prévia ciência acerca do procedimento de 

lançamento de faturas por ciclos (ID 14871974), nada foi apresentado (ID 

15375218). Vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Considerando que o feito já foi saneado e que a requerida, apesar 

da inversão do ônus, não comprovou a prévia ciência da parte autora 

acerca do procedimento de faturamento por médias e ciclos, adentro na 

análise do mérito dos pedidos. Cinge-se a controvérsia na legalidade das 

cobranças de R$ 787,07 (setecentos e oitenta e sete reais e sete 

centavos), no mês de outubro de 2017, e na existência do dever de 

indenizar a autora em danos morais. A relação jurídica em análise possui 

clara natureza de consumo, razão pela qual entendo que a 

responsabilidade da requerida é objetiva quanto aos danos decorrentes 

da prestação de seus serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) §3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. Neste 

viés, analisando o caderno probatório eletrônico, constata-se a 

probabilidade de enquadramento do faturamento da unidade consumidora 

por meio de ciclos, conforme medições indicadas no documento sob ID 

12375078 e fundamentos tecidos pela requerida em sua peça 

contestatória. Esta espécie de cobrança tem respaldo no art. 86, 

Resolução n.º 414/2010 da Aneel, in verbis: “Art. 86. Em unidades 

consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode 

efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). §1º A adoção do 

previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores 

envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os 

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

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

acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve 

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

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

leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a 

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

479, de 03.04.2012)”. Contudo, não obstante o faturamento de unidades 

consumidoras situadas em regiões rurais possa ser efetuada por média, 

em sendo constatadas medições flagrantemente excessivas, incumbe à 

fornecedora do serviço demonstrar que inexistiu falha na prestação 

deste, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, acima 

mencionado. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS – IMÓVEL RURAL 

– LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA 

MÉDIA DO CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DOS 

SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – 

MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – A PARTIR DA 

CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 
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INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO 

INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO. 1. Em se tratando de imóvel 

localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do 

consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, 

como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Com efeito, no caso, incumbia à 

ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da 

cobrança e, por consequência, da inscrição do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, conforme prevê o art. 373, II, NCPC e o 

art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu. 3. Assim, resta evidente a falha 

na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, 

para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços 

responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC). 

4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o 

“quantum” arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) é ínfimo, de 

modo que deve ser majorado para montante equivalente ao usualmente 

adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual 

seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. No tocante ao momento de 

incidência dos juros e da correção monetária convém destacar que a 

hipótese trata-se de relação contratual, logo, os juros de mora devem 

incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção 

monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de 

nº. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de nº. 43 do STJ (que 

define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização 

deve contar da data do efeito danoso). (Ap 149811/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). A partir destas premissas, 

ao constatar os documentos coligidos aos autos, denota-se por meio do 

extrato de medições sob ID 12375078 que entre as leituras feitas em 

12/09/2017 a 10/10/2017 foi apurado um consumo de 1459 kWh, o qual 

revela-se muito superior à medida histórica de uso de energia da unidade, 

indicada no documento no patamar de 550 kWh. Demonstradas as 

excessivas e inexplicáveis cobranças realizadas pela requerida, cabia a 

esta demonstrar que de fato a consumidora requerente ou terceiro deram 

azo a incrementos do consumo em tais patamares, consoante a legislação 

consumerista, ônus do qual não se desincumbiu. Com isto, impõe-se a 

revisão da fatura em debate (outubro de 2017) para a média do consumo 

dos três meses anteriores, no valor de R$ 182,48 (cento e oitenta e dois 

reais e quarenta e oito centavos), conforme indicado na exordial. No que 

tange aos danos morais, verifica-se que não houve o corte no 

fornecimento da energia na residência da autora, tampouco vislumbra-se a 

existência de inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao 

crédito. No mesmo espeque, até mesmo por ausência de fundamentação 

ou narrativa de qualquer fato a respeito, não vislumbro qualquer ofensa a 

direito da personalidade da autora ou situação que possa ter gerado 

danos à esfera extrapatrimonial da autora. Deste modo, há de se concluir 

que a autora não experimentou dano efetivo na seara moral, mas sim, 

mero aborrecimento, e, sendo a obrigação de indenizar, uma 

consequência jurídica do ato ilícito, do dano moral e do nexo causal, 

ausente o dano, IMPROCEDENTE a indenização por danos morais 

pleiteada. Aliás, em caso semelhante ao narrado no presente feito, assim 

entendeu o TJ/MT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME 

DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO OU DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE 

DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.Não há ofensa ao princípio da dialeticidade 

quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao 

conteúdo da sentença. Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano 

moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor, 

sem a inclusão do nome deste nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, suspensão no fornecimento de energia ou qualquer outro tipo de 

exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao 

contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento 

extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão 

indenizatória, o que não se verifica no caso. (Ap 34603/2018, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018). Por essas razões, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e DETERMINO a revisão 

das faturas referentes aos meses de outubro de 2017 e REDUZO o 

referido débito para o valor de R$ 182,48 (cento e oitenta e dois reais e 

quarenta e oito centavos), enquanto média de consumo dos últimos nove 

meses da unidade consumidora. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais, por entender que a mera 

cobrança indevida, por si só, não é apta a infligir dano moral indenizável, 

quando ausente qualquer situação extraordinária ou que evidencie dano a 

direitos da personalidade da autora. Por fim, DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, I, do 

CPC. CONDENO a demanda ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Considerando que o proveito econômico obtido nesta 

sentença resulta no valor de R$ 604,59 (seiscentos e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos), a fixação dos honorários advocatícios em 

10% do proveito econômico acarretaria valor irrisório e não condizente 

com a atuação da patrona da autora, motivo pelo qual o arbitramento deve 

se dar por apreciação equitativa. Sopesando a atuação da causídica em 

relação aos critérios estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, 

ESTABELEÇO os honorários sucumbenciais no patamar de R$ 1.000,00 

(um mil reais). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

presentes autos, com a devida baixa no Cartório Distribuidor. CUMPRA-SE. 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002995-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002995-38.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA Vistos. Consoante o fundamento 

exarado na decisão de ID 14828507, o entendimento deste juízo consiste 

na não comprovação da mora enquanto não for entregue a 

correspondência no endereço do devedor. Destarte, caberá à parte 

autora a demonstração da constituição da mora, enquanto pressuposto 

processual desta espécie de demanda, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Todavia, em atenção ao lapso temporal necessário para as 

providências relacionadas ao envio da notificação extrajudicial ou para a 

promoção do protesto, SUSPENDO a tramitação do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, conforme requerido na derradeira petição. Finda a 

suspensão, intime-se a parte autora para comprovar a mora em 5 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ao final, conclusos. 

Intime-se. Alta Floresta, 17 de setembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002325-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CIPRIANI (ADVOGADO(A))

LUCIA VALENTE TREVISAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002325-34.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): LUCIA VALENTE TREVISAN RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Nos termos do art. 10 e 437, §1º, ambos do CPC, intime-se a parte 

autora para manifestação acerca da petição de ID 14307660 e demais 

documentos que acompanham a peça, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 19 de setembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002479-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MACHADO LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

CAB ALTA FLORESTA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002479-18.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): NELSON MACHADO LEITE RÉU: CAB ALTA FLORESTA LTDA 

Código nº 136979 Vistos. Trata-se de ação revisional de débito c/c 

consignação em pagamento c/c tutela de urgência proposta por Nelson 

Machado Leite em face de CAB Alta Floresta, anteriormente qualificados. 

Com a inicial, foram acostados aos autos os documentos de fls. 28/164. 

Recebida a inicial (id. 14142721), foi designada audiência de conciliação, 

nos termos do art. 334 do CPC (id. 14160236), sendo que as partes 

celebraram acordo, nos termos expostos no Termo de Audiência de id. 

15427579. Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo de id. 15427579. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. As custas serão rateadas e a 

parte que cabe ao autor ficará com a exigibilidade suspensa, devido à 

concessão de gratuidade de justiça de acordo com o artigo 98, §3º, do 

CPC. Cada parte arcará com as despesas de seu patrono. P. R. I. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se alvará para a conta informada nos termos 

do acordo. Por fim, remetam-se os autos ao arquivo, observadas as 

formalidades legais. Alta Floresta, 19 de setembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001970-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CORREIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001970-24.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE APARECIDO CORREIA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de Jose Aparecido Correia, ambos qualificados nos autos, 

objetivando, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, a busca e 

apreensão de bem dado em garantia para pagamento da dívida total de R$ 

10.010,06 (dez mil dez reais e seis centavos). Afirmou que o pagamento 

deveria ser realizado em 21 parcelas, contudo houve inadimplemento, 

razão pela qual ajuizou a presente demanda. Instruiu o pedido inicial com 

os documentos relativos à contratação. A liminar deferida sob ID 

10137913, tendo sido cumprida e o bem entregue ao depositário indicado 

pela parte autora (ID 10683201). Devidamente citado, o requerido não 

apresentou resposta (ID 14000540). Por meio da petição de ID 14139560, 

a parte autora requereu o julgamento procedente da demanda. É o 

necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, tendo em vista que o polo 

passivo foi citado pessoalmente e não contestou o feito, DECRETO sua 

revelia, tornando presumidamente verdadeiras as alegações formuladas 

pelo autor. Posto isto, considerando que não houve pedido de produção 

de provas pela parte requerente, passo a julgar o feito (art. 355, II, CPC). 

Versando sobre o mérito da ação, convém destacar o teor do §1°, do 

artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69: “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 de ônus da propriedade fiduciária.” Consoante acervo 

probatório carreado aos autos, entendo estarem comprovados os fatos 

narrados pelo polo ativo na exordial, mormente em virtude dos efeitos 

materiais da revelia, devendo ser consolidada a posse e propriedade 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor. Com essas 

considerações e com fundamento no Decreto-Lei 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de Aparecido Correia, ambos 

qualificados nos autos, consolidando nas mãos da instituição autora o 

domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar 

torno definitiva. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas do processo, inclusive do 

protesto, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da ação. Caso o nome do requerido conste nos órgãos 

de proteção ao crédito, determino que a parte autora providencie a 

retirada, imediatamente. Destaco que não foi inserida restrição sobre o 

veículo. Com o trânsito em julgado, tomadas as providências cabíveis, 

arquive-se. P. R. I. C. Alta Floresta, 17 de setembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001857-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE VILALTA OJEDA (REQUERIDO)

GIOVANI BETO ROSSI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001857-70.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

WESLEY HENRIQUE VILALTA OJEDA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de 

Wesley Henrique Vilalta Ojeda, ambos qualificados nos autos, objetivando, 

com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão de bem 

dado em garantia para pagamento da dívida total de R$10.789,36 (dez mil, 

setecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos). Afirmou que o 

pagamento deveria ser realizado em 48 (quarenta e oito) parcelas, 

contudo houve inadimplemento, razão pela qual ajuizou a presente 

demanda. Instruiu o pedido inicial com os documentos. A decisão sob ID 

8819562 determinou a emenda à inicial para a comprovação da mora, 

diante da impossibilidade de entrega de notificação pessoal por ausência 

do destinatário. A parte requerente demonstrou a constituição da mora por 

protesto (ID 9044611). A liminar deferida sob ID 10137912 e devidamente 

cumprida (ID 10228287) e o bem entregue ao depositário indicado pela 

parte autora. O requerido informou o pagamento da dívida (ID 10297177), 

demonstrando o depósito judicial de R$ 10.789,36 (ID 10297193). A parte 

autora, sob manifestação de ID 10430617, alegou que o depósito não 

contemplou a integralidade da dívida e pediu o levantamento da quantia 

como abatimento do saldo devedor. Sob ID 10469094, o requerido pediu a 

restituição do veículo. Por meio da decisão de ID 10580007, foi indeferido o 

pedido de restituição. Apresentada intempestivamente (ID 10602233) a 

contestação (ID 10582550), o requerido arguiu como preliminar a inépcia 

da petição inicial por não comprovação da mora, com a consequente 

extinção do feito sem resolução de mérito, e reiterou o pedido restituição. 

Impugnação à contestação sob ID 10860478, por meio da qual a parte 

autora alegou que a contestação é intempestiva e deve ser 

desentranhada dos autos. Ao final, pediu o julgamento antecipado e a 

consolidação do bem sob sua propriedade. Sob ID 11262309, o requerente 

pediu a retirada a restrição sobre o veículo inserida pelo sistema Renajud. 

Vieram-me conclusos. É o necessário. Fundamento. Decido. Considerando 

a presença de questões processuais pendentes, passo a apreciá-las. 

Inicialmente, consoante certidão de ID 10602233, a contestação foi 

apresentada intempestivamente, não observando o prazo disposto no §3º, 

do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/64. Isto porque a deflagração do prazo 

de resposta ocorre quando do cumprimento da liminar, que ocorreu em 

9/10/2017 (ID 10228287 - Pág. 6, 1º dia útil subsequente) e a contestação 

foi apresentada somente em 6/11/2017, após o encerramento em 

31/10/2017, considerando o feriado do dia 12 e o ponto facultativo do dia 

13 de outubro. Ante a intempestividade da resposta, DECRETO A REVELIA 

do requerido, nos termos do art. 344, do CPC. A contestação permanecerá 

nos autos, mas será desconsiderada. Neste ponto, destaco que a 

preliminar de inépcia da inicial, enquanto matéria de ordem pública, que 

pode ser alegada a qualquer momento processual, não revela-se 

presente, tendo em vista que a jurisprudência é assente no sentido da 

possibilidade da constituição em mora do devedor por meio de protesto, 

por via editalícia, senão vejamos: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – MORA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ANTIGO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR – AGRAVO PROVIDO. 1. “A jurisprudência do 

STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do 
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devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, 

entregue no endereço do domicílio do devedor” (STJ – 4ª Turma – AgRg no 

AREsp 41.319/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 03/09/2013 - DJe 

11/10/2013 – grifei). 2. Não havendo constituição válida do devedor em 

mora, em razão da falta de entrega da notificação extrajudicial no 

endereço atual do réu/agravante, de conhecimento da credora fiduciária, 

não há como manter o deferimento da liminar de busca e apreensão. 

(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). Com tais razões, a 

preliminar deve ser rejeitada. Adiante, o processo encontra-se maduro 

para decisão e o requerido foi considerado revel, o que oportuniza 

abreviamento de rito na forma do artigo 355, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil. Nos autos, a controvérsia reside sobre valor suficiente 

para possibilitar a restituição do veículo ao requerido. Com efeito, dispõem 

os §§ 1° e 2º, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69 que: “§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 de 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”. 

Findando a discussão a respeito da purgação da mora ou pagamento da 

integralidade da dívida, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.418.593-MS, sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou: 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. Na ocasião, o Min. 

Luis Felipe Salomão fez constar em seu voto: “O texto atual do art. 3º, 

parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no 

tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as 

prestações vincendas. Realizando o cotejo entre a redação originária e a 

atual, fica límpido que a Lei não faculta mais ao devedor a purgação de 

mora, expressão inclusive suprimida das disposições atuais, não se 

extraindo do texto legal a interpretação de que é possível o pagamento 

apenas da dívida vencida. Dessarte, a redação vigente do art. 3º, 

parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, segundo entendo, não 

apenas estabelece que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, como dispõe que, nessa hipótese, o bem será 

restituído livre do ônus - não havendo, pois, margem à dúvida acerca de 

se tratar de pagamento de toda a dívida, isto é, de extinção da obrigação, 

relativa à relação jurídica de direito material (contratual)”. Com estas 

ponderações, denota-se, inequivocamente, o dever de pagamento de toda 

a dívida, não apenas as parcelas vencidas, para que o bem seja restituído 

ao devedor. Consoante descrito na exordial, “5 – Assim, a parte requerida 

está a DEVER ao autor a importância total de R$ 51.711,61 (cinquenta e 

um mil, setecentos e onze reais e sessenta e um centavos), saldo 

devedor do contrato este (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) 

atualizado até o dia 03 de julho de 2017, vez que não cumpriu o pactuado, 

nos termos da legislação específica”. A memória de cálculo foi 

demonstrada no documento sob ID 8812486 - Pág. 1, de forma minudente. 

Por isso, não cabe ao requerido alegar desconhecimento quanto ao valor 

a ser pago ou mesmo invocar a purgação da mora, instituto jurídico que 

não encontra respaldo na atual redação do Decreto-Lei 911/64. Destarte, 

é incabível a restituição do bem ao devedor, tendo em vista que ainda há 

considerável parte das obrigações contratuais inadimplidas. Com essas 

considerações e com fundamento no Decreto-Lei 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em desfavor de Wesley Henrique Vilalta Ojeda, ambos 

qualificados nos autos, para consolidar nas mãos da instituição autora o 

domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar 

torno definitiva. Condeno o requerido ao pagamento das custas do 

processo, inclusive do protesto, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da ação. Caso o nome do 

requerido conste nos órgãos de proteção ao crédito, determino que a 

parte autora providencie a retirada, imediatamente. Consigno que não foi 

inserida restrição sobre o veículo, por qualquer meio, motivo pelo qual 

indefiro o pedido de baixa de anotações. Com o trânsito em julgado, 

tomadas as providências cabíveis, arquive-se. P. R. I. C. Alta Floresta, 17 

de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000616-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RAUL KOSZUOSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

THAISA AZEVEDO CALAZANS (ADVOGADO(A))

CAB ALTA FLORESTA LTDA (AUTOR(A))

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS (ADVOGADO(A))

FLAVIA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FABIO SALES VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

patronos habilitados, para que, em 15 (quinze) dias, querendo, apresente 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000870-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

GIVANILDO BARBOSA GALINDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, informar se compareceu à 

perícia designada pelo perito (ID 12671390).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001355-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora para, querendo, em 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (ID 

14994110).

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001405-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES MONIQUE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001405-94.2016.8.11.0007 Vistos. Indefiro o pedido 

sob o I. 6117336, vez que para a obtenção do crédito apontado deverá o 

autor mover o procedimento adequado em face do requerido. Decorrido o 

prazo sem manifestação, em razão do trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intimem-se. Alta Floresta, 

MT, 6 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
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Processo Número: 1003116-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

PEDRO BERALDO VITAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003116-03.2017.8.11.0007 Vistos. Diante da inércia 

da parte requerida (certidão sob o ID 14170659 ), aplico-lhe as penas do 

art. 400 do CPC e declaro devido o crédito apresentado pela parte autora 

(ID 14768866). Por conseguinte, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias dê prosseguimento ao feito, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001419-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ARPINI (EXEQUENTE)

RODRIGO ARPINI (EXEQUENTE)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUTALIO BICUDO NETO (EXECUTADO)

SILMARA MARIA BICUDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001419-10.2018.8.11.0007 Vistos. 1) CUMPRA-SE a 

Secretaria de Vara o item “2” da decisão sob o ID 14610280. 2) Após a 

devida habilitação de que trata o tem acima, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, comprovar nos autos o 

pagamento da primeira parcela mensal, devendo ainda, carrear os 

comprovantes dos sucessivos recolhimentos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a contar dos seus respectivos vencimentos, sob as penas da lei. 3) 

Transcorrido in albis o prazo fixado no item “2” da presente decisão, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos imediatamente conclusos. 4) RECEBO 

a inicial e seu aditamento sob o ID 14738328 e DETERMINO a citação do 

executado, APÓS o cumprimento do determinado no item "2" para, no 

prazo de 3 dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida 

apontada na exordial, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo 

Civil. 5) O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá, no prazo de 15 dias após a juntada aos autos do 

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, 

do CPC). 6) Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, observando a ordem de 

preferência descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, 

e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 

1º, do CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o 

cônjuge do executado (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do 

artigo 841 do CPC. 7) Na execução de crédito com garantia real, a penhora 

recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa 

pertencer a terceiro garantidor, deverá também esse intimado da penhora 

(art. 835, § 3º do CPC). 8) Não encontrado o devedor, efetue o Sr. Oficial 

de Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar o devedor 

por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 830, §1º, do CPC). 9) 

Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi encontrado, não 

havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá intimar o credor, por 

meio de seu advogado, para requerer a citação por edital do devedor. 10) 

Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o caso 

de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária 

ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC). 11) 

Outrossim, devidamente cumprida pela parte exequente a determinação 

contida no item "2" da presente decisão e recolhida a competente guia, 

nos termos do art. 828, do CPC, EXPEÇA-SE certidão para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, devendo constar em seu 

conteúdo, a admissão da presente execução, a identificação das partes e 

do valor da causa. 12) Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias da concretização, comunicar ao Juízo as averbações 

efetivadas. 13) Postergo a apreciação do pedido contido no item “f” da 

exordial (inscrição do nome do devedor junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito), para após o transcurso do prazo de que trata o item “4” da 

presente decisão. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, MT, 29 de agosto de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112763 Nr: 1359-93.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/O, Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT, Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eustaquio Inacio de Noronha 

Neto - OAB:12548

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 336, bem como a inércia da parte (fls. 342 

e 347), remetam-se os presentes autos ao arquivo, com a devida baixa no 

Cartório Distribuidor.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98009 Nr: 6563-26.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lemes & Vasconcelos Junior Ltda-ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98018 Nr: 6572-85.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Alves Farias - Comercio-ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 13 de 527



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60822 Nr: 483-17.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Pazeli dos Santos

 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:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos cf. fl. 

239/240.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará dos valores 

depositados nos autos a título de honorários advocatícios e honorários 

contratuais para a conta indicada à fl. 253, observando que devem ser 

liberados para o advogado da parte autora os honorários contratuais (cf. 

cláusula sexta do contrato – fl. 255), em observância ao art. 1º, § 1º, do 

Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ.

 No que tange ao montante depositado nos autos pertencentes à autora, 

cumpre esclarecer que tentada a intimação da mesma para que 

informasse seus dados bancários objetivando a expedição de alvará em 

seu favor, não houve êxito, ainda que tentada por 3 (três) vezes em 

diferentes endereços (fls. 247, 258/v, 266), pelo que resta o arquivamento 

dos autos.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais.

Ademais, havendo requerimento da parte autora após o arquivamento dos 

autos, façam-me conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 12211 Nr: 886-64.2001.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Barros, José da Silva Barros, Maria de 

Fátima Marques, Luis da Silva Barros, Geraldo da Silva Barros, Jorge da 

Silva Barros, Donizete Manoel da Silva Barros, Mauro da Silva Barros, 

Carlos da Silva Barros, Edson da Silva Barros, Ivo da Silva Barros, 

Anderson Soares Barros, Ivete Flauzino Barros, Josefa Mendes de 

Carvalho Barros, Manoel de Jesus Marques, Luzia Ribeiro de Chagra 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva Barros - Espólio, 

Manoel da Silva Barros - Espólio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o abandono do processo pelo inventariante, REMOVO-O 

nos termos do art. 622, II do CPC e, por conseguinte, observando-se a 

ordem estabelecida no art. 617, III, do aludido caderno processual, NOMEIO 

como inventariante o herdeiro GERALDO DA SILVA BARROS, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente (endereço constante no extrato em 

anexo) para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar compromisso, bem 

como, cumprir com o determinado à fl. 127.

INTIME-SE a inventariante da remoção por meio do causídico constituído.

Após, façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111262 Nr: 6889-15.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atenda Comercio e Representação Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Viegas de Almeida 

Caffaro Gonçalves - OAB:36766/GO, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada logrou êxito em localizar endereço do 

requerido diverso do constante nos autos, CUMPRA-SE a decisão de fl.38, 

observando o endereço em anexo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55926 Nr: 458-38.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Teixeira de Carvalho Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615

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

OAB:5.736/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por LUCIANA TEIXEIRA 

CARVALHO CORDEIRO em desfavor de ITAÚ SEGUROS S/A.

Intimado, o executado manifestou-se nos autos às fls. 163/165, 

impugnando os cálculos da parte exequente e ainda, comprovando o 

depósito do valor que entende devido.

Intimada acerca do cumprimento da obrigação, quedou-se inerte a 

exequente (fl. 167).

É o relatório. DECIDO.

Tendo em vista o silêncio da exequente, considero quitado o débito em 

questão, e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Sem incidência de honorários, tendo em vista o pagamento espontâneo do 

débito, nos termos do artigo 523, §1º do CPC.

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

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

conta expedição do alvará dos valores depositados.

Após, considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio 

de 2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente 

poderá ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação 

de impugnação ou recurso, EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados 

nos autos na conta a ser indicada pela exequente, nos termos em que 

previsto no referido provimento.

Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34509 Nr: 243-67.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE MORAIS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de remessa ao arquivo.
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Transcorrido in albis o prazo acima fixado, remetam-se os presentes 

autos ao arquivo, com a devida baixa no Cartório Distribuidor.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117540 Nr: 5573-30.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdS, JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

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

de Mato Grosso - OAB:

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

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

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 7º da Lei 13.105/15 (NCPC), 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado pelo prazo de 90 (noventa) dias 

ou até que efetue o pagamento integral da obrigação. Expeça-se mandado 

de prisão, que poderá ser suspenso em caso de pronto pagamento da 

totalidade da obrigação, acrescida das prestações vencidas após o 

ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que se trata de obrigação 

de trato sucessivo.Deverá o Oficial de Justiça e a autoridade policial 

encarregada do cumprimento do mandado observar que, por se tratar de 

prisão civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou seja, 

separadamente de presos em feitos criminais.CONSIGNE-SE ao Senhor 

Oficial de Justiça que deverá cumprir a ordem de prisão exarada, 

independentemente de comprovante de pagamento acaso apresentado 

pelo executado, vez que este deverá ser analisado pelo Juízo 

posteriormente à manifestação da parte exequente, quando será expedido 

competente alvará de soltura, em sendo verificado o adimplemento total da 

dívida.OUTROSSIM, proceda a Secretaria de Vara com o 

DESENTRANHAMENTO do parecer ministerial carreado à fl. 73, devendo 

ainda promover a juntada aos pertinentes (autos n° 

5429-22.2015.811.0007 – código 130538).Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3452 Nr: 127-76.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minusa Tratorpeças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Adriano Favaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/0, Otacilio Peron - OAB:3684/MT, Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 170, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena 

de remessa ao arquivo.

Transcorrido in albis o prazo acima fixado, remetam-se os presentes 

autos ao arquivo, com a devida baixa no Cartório Distribuidor.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126126 Nr: 3074-39.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Carlos Lessa Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Diego Becker Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial proposta por 

CARLOS LESSA PAIXÃO em desfavor de CELSO DIEGO BECKER GOMES 

DOS SANTOS.

Entre um ato e outro, a exequente pugnou pela desistência da ação (fl. 

47).

 Insta salientar que não houve a citação do executado.

 É o sucinto relato.

 DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover os atos que lhe são 

competentes, é medida necessária que se impõe:

Isto Posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Inexistente a condenação da parte exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários de sucumbência nessa fase procedimental.

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

observadas as formalidades legais.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22907 Nr: 804-62.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Doces União Ltda ME, José 

Delatore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE conforme determinado à fl. 203. Após, ao arquivo provisório, 

pelo prazo pleiteado à fl. 198.

Às providências. CUMPRA-SE.

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON GRISANT DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ DELFINO TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000044-42.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: NELSON GRISANT DE MELLO Vistos. Analisando 

detidamente o processo, verifico que a parte exequente instruiu a petição 

inicial com cálculo do valor exequendo constando a quantia de 10% (dez 

por cento) referente a honorários advocatícios (ID. num. 1955202), 

totalizando o valor de R$ 3.567,06 e que referido valor foi atualizado 

posteriormente juntamente com a quantia de 10% (ID num. 14637203). 

Ocorre que a verba relativa a honorários advocatícios não é cabível nos 

Juizados Especiais (Art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 97 do Fonaje), até 

porque a própria parte possui capacidade postulatória no sistema dos 

Juizados. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado do valor exequendo, devendo excluir 

o valor referente aos honorários advocatícios. Apresentado o cálculo 

atualizado, remeta-se o processo para análise do pedido formulado no ID. 

num. 14637199. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (REQUERENTE)

DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SCHREINER FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO (REQUERIDO)

ANTONIO MARIO FIGUEIREDO NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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1001394-94.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DEUZILIA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME REQUERIDO: 

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas deixam 

dúvida quanto às circunstâncias do acidente automobilístico que ensejou a 

distribuição da ação. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o 

artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 29 DE NOVEMBRO DE 2018 às 14h00min. As testemunhas, até 

o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução 

e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Mariana Kunz Granado 

Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000162-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

DENER DOS SANTOS COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011251-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

TIAGO FERRARETTO SUARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011251-16.2016.8.11.0007 REQUERENTE: TIAGO FERRARETTO SUARES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Indefiro o pedido de justiça gratuita apresentado pelo autor (ID n.º 

8679495), pois não está demonstrado que não possui condições de arcar 

com as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família, e, por outro lado, os indícios decorrentes de sua situação 

socioeconômica indicam a possibilidade de pagar as custas, já que se 

qualificou como autônomo e constituiu advogado. Assim, intime-se o autor 

para, no prazo de cinco dias, adimplir as custas processuais, conforme 

condenado na r. sentença transitada em julgado (ID n.º 3299874). Em caso 

de eventual inadimplemento, certifique-se e proceda-se de acordo com a 

norma de regência (CNGCJ/MT). Intimem-se, devendo a parte requerida 

ser intimada na pessoa da advogada indicada na petição aportada no ID 

n.º 11482292. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010380-59.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FATIMA COLET SCHAVAREN (EXEQUENTE)

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010380-59.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCIA FATIMA COLET 

SCHAVAREN EXECUTADO: IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO 

NORTE DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista a certidão de ID num. 

15368594, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELIZEU LIMA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000127-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO ELIZEU LIMA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, decorrido o prazo superior a 15 (quinze) 

dias sem manifestação das partes após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001640-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (EXEQUENTE)

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID ROCHA DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ DELFINO TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001640-27.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO SERGIO DA SILVA 

EXECUTADO: INGRID ROCHA DE CASTRO Vistos. Analisando o cálculo 

apresentado pela parte exequente no Id. num. 14588854, verifico que foi 

indevidamente somado o valor de multa não pactuada e de honorários 

advocatícios, estes não cabíveis nos Juizados Especiais (Art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 97 do Fonaje), até porque a própria parte possui 

capacidade postulatória no sistema dos Juizados. Assim, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

atualizado do valor exequendo, devendo excluir os valores acima 

referenciados, bastando apenas atualizar o valor do primeiro cálculo (R$ 

1.971,66). Apresentado o cálculo atualizado, remeta-se o processo para 

análise do pedido formulado no ID. num. 13319993. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010193-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ DELFINO TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010193-75.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALNIR TELLES DE OLIVEIRA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Antes de 
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analisar o pedido de bloqueio, determino que seja solicitado ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Apresentado o cálculo pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência, remeta-se o processo concluso 

para análise do pedido formulado no Id. num. 14692630. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001022-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE GODOI MATOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001022-19.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SHAREN DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME EXECUTADO: RODRIGO DE 

GODOI MATOS Vistos. INDEFIRO o pedido formulado pelo credor no Id nº 

14740516, pelas razões lançadas na decisão de Id nº 14191896, 

sobretudo porque o disposto no artigo 319, §1º do CPC não é aplicável ao 

sistema do Juizado Especial por este possuir regramento próprio que 

dispõe que não encontrado o devedor o processo é extinto (art. 53, §4º 

da Lei nº 9.099/95). Assim, reitere-se a intimação da parte credora para, 

em dez dias, indicar o atual endereço do executado para fim de intimação, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei 

nº 9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR MIGUEL (REQUERENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte devedora para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 02 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000294-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

ADRIANA CONDE COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO (ADVOGADO(A))

MANOEL GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-97.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

LUIZA LARA MOREIRA E FONSECA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010198-97.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZA LARA MOREIRA E 

FONSECA EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

Vistos. Efetuada a penhora eletrônica do valor objeto de execução, a 

parte executada não apresentou embargos à execução, apesar de 

intimada (evento nº. 15206568), e a credora informa a conta para 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após ser certificado o 

trânsito em julgado da sentença e observado o prazo previsto no artigo 1º, 

§1º do Provimento nº 68/2018-CNJ, expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011229-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUSCILENE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011229-55.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S.A EXECUTADO: JUSCILENE 

DOS SANTOS Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003393-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, em nome da parte autora, conforme Ordem de Serviço n°. 

01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva 

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003394-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 
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SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, em nome da parte autora, conforme Ordem de Serviço n°. 

01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva 

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003395-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 30 DE outubro 

de 2018, às 16h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

MARIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, em nome da parte autora, conforme Ordem de Serviço n°. 

01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva 

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001994-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS NERI (ADVOGADO(A))

OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA (EXEQUENTE)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA BATISTA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

NELSINHO ANTONIO CANOVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002626-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NELSINHO ANTONIO CANOVA 

REQUERIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas não 

permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a 

distribuição da ação, mormente no que atine as circunstâncias em que se 

deram a avaria no trator segurado. Ademais, verifica-se que em sede de 

contestação a requerida pugnou pela produção de prova oral (depoimento 

pessoal do autor), o que também fora requerido pelo demandante por 

ocasião da impugnação a contestação. Desse modo, e em atenção ao que 

estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

INSTRUÇÃO para o dia 25 DE OUTUBRO DE 2018, às 15h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

NELSINHO ANTONIO CANOVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002626-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NELSINHO ANTONIO CANOVA 

REQUERIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas não 

permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a 

distribuição da ação, mormente no que atine as circunstâncias em que se 

deram a avaria no trator segurado. Ademais, verifica-se que em sede de 

contestação a requerida pugnou pela produção de prova oral (depoimento 

pessoal do autor), o que também fora requerido pelo demandante por 

ocasião da impugnação a contestação. Desse modo, e em atenção ao que 

estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

INSTRUÇÃO para o dia 25 DE OUTUBRO DE 2018, às 15h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002546-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDINEI MAYER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002546-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDINEI MAYER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 

de outubro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE GONCALVES DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002750-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO DOS ANJOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIELE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIELE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 

de outubro de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVANETE GONCALVES DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MAICO DE PAULA SANTOS (REQUERIDO)

GIOVANNE GOMES ARAUJO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000750-25.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELISANGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA REQUERIDO: ANDERSON MAICO DE PAULA SANTOS Vistos. 

Tendo em vista que a recorrente Elisangela Leite Quadra da Costa 

comprovou nos autos virtuais ser desprovida de recurso financeiro para 

arcar com o pagamento do valor do preparo do recurso, consoante 

documentos apresentados no Id nº 14715286, revogo a decisão proferida 

no Id nº 14189094, exclusivamente na parte que indeferiu a assistência 

judiciária gratuita à referida recorrente/autora, e CONCEDO os benefícios 

da justiça gratuita à autora, sem prejuízo de possível revogação posterior, 

com fulcro no artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Considerando que as partes recorridas já apresentaram contrarrazões 

recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001742-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA CLEMENTE LOPES (AUTOR(A))

ISRAEL MATHEUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Claudemir Alves Carvalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Nelza Carvalho de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

João Dorado de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001742-49.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDA DE FATIMA CLEMENTE LOPES, ISRAEL MATHEUS RÉU: 

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por APARECIDA DE 

FÁTIMA CLEMENTE e ISRAEL MATHEUS em face da INDECO – 

INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA. Com a inicial 

(ID. 8316512) vieram os documentos de IDs. 8316515, 8316506, 8316601, 

8316609, 8316623, 8316643, 8316661, 8316674, 8316686, 8316703. 

Recebida a inicial (ID. 8325139). A Parte Ré apresentou contestação ao ID. 

9250535, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, requerendo 

a extinção do feito, requer a busca do atual endereço da pessoa de Luis 

Carlos Alves e protesta por todos os meio de provas admitidos. Alegou 

que vendeu o bem que se pretende usucapir para a pessoa de Luis Carlos 

Alves em 25 de julho de 1994 (recibo no ID. 9250606), tendo, na ocasião, 

emitido o mesmo na posse do bem, assim, resta evidente que é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Juntou os documentos 

de ID. 9250542/9250606. A audiência de conciliação realizada restou 

inexitosa (ID. 9760968). A Parte Autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 9767731, alegando que a preliminar avençada não 

merece prosperar, visto que na matrícula do imóvel discutido em questão, 

consta a requerida INDECO como sendo proprietária do imóvel de matrícula 

de nº697. Em decisão de ID. 10625026 foi determinada a citação dos 

confinantes arrolados ao ID. 8316512. Citados (IDs.12786343, 1286600 e 

12786748) permaneceram inertes. DECIDO. Primeiramente, INDEFIRO a 

preliminar avençada pela requerida, visto que ela ainda consta como 

proprietária do imóvel em discussão (matrícula nº697), perante o 1º 

Serviço Notarial e Registral, Outrossim, fixo os seguintes pontos 

controvertidos: a) comprovação do exercício da posse pacífica e 

ininterrupta, com animus domini, do imóvel que a Parte Usucapiente 

pretende adquirir; b) decurso do prazo legal da posse. DEFIRO A 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de outubro de 2018, às 13h30min, devendo o rol 

de testemunhas ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo 

com o §4º do artigo 357, do CPC. Deverão as partes apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 

357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 
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intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores, inclusive os confinantes, para 

comparecerem, consignando, nas intimações das partes autora e rés as 

penas do § 1º do art. 385 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta/MT, 21 de agosto de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113396 Nr: 1931-49.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Battirola & Gorini LTDA - ME (Green Forest 

Tour Viagens e Turismo), Telma Miniguini, Wilson José Gorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas para 

distribuição da(s) Carta(s) Precatória(s) de Execução. O recolhimento das 

custas poderá ser feito através da emissão das guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online - Primeira instância - "carta precatória", bem como 

para comprovar nos autos o pagamento afim de remeter a Carta Precatória 

diretamente à Distribuição da Comarca de Cuiabá e Paranaita/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001065-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JUNIELI VIDAL LOPES FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO FRANCO (REQUERIDO)

JULIANO RICARDO SCHAVAREN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001065-82.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: JUNIELI VIDAL LOPES FRANCO REQUERIDO: MARCOS 

AUGUSTO FRANCO Vistos. 1- INDEFIRO a contradita proposta pela 

requerente. 2- Declaro encerrada a instrução, abro prazo para as partes 

apresentarem Alegações Finais, sendo primeiro para o Autor, no prazo de 

10(dez) dias, após, para o réu no mesmo prazo, contado da intimação 

após a juntada da intimação das alegações finais daquele. As partes 

concordaram com o prazo de 10(dez) dias para cada um. 3- Após 

apresentadas as Alegações Finais, vistas ao MP. 4- Após, voltem os 

autos conclusos para sentença. 5- Saem todos intimados. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 24 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003411-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GONCALVES PEDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOANA REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003411-06.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JESSICA GONCALVES PEDRO Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito. Ademais, pela redação dada ao §2º, do Art. 2º, do Decreto-Lei 

n.º 911/69, pela Lei 13.043/2014, não se exige que a assinatura do aviso 

de recebimento seja do próprio destinatário. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência da parte devedora. Por outro lado, há receio de que a parte 

autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento 

do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Ante o 

exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e 

alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o 

autor, na pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o endereço 

completo do depositário, procedendo o Sr. Oficial de Justiça no mesmo ato 

a avaliação do bem. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados desde o cumprimento da liminar, pagar 

a integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

Recurso Especial nº 1.418.593, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, - 

MS 2013/0381036-4), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre 

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

pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Poderá ainda a parte devedora (fiduciante) 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual 

forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da 

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

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Concedo os 

benefícios dos parágrafos primeiro e segundo do art. 212 do Novo Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001534-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GREZIANE GONCALVES CARRILHO (EXEQUENTE)

JAYME EBURNEO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOANA REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001534-65.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

GREZIANE GONCALVES CARRILHO EXECUTADO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos. INTIME-SE o APELADO para apresentar as 

contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, 

do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das 

contrarrazões as matérias a que se refere o §1º do art. 1.009. Havendo 

apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante 

para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil. Insta salientar que os prazos 

processuais são contados nos termos do art. 219 da referida Lei. Após as 

providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

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

Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000812-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI (ADVOGADO(A))
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JOAO CARLOS MARTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MARETTI (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOANA REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000812-94.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOAO CARLOS MARTA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JOÃO CARLOS 

MARTA em face da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO. Em que objetiva, em síntese, a 

adjudicação da Parte Requerente sobre a área de 1000m² (mil metros 

quadrados), identificado pelo lote urbano n. 07, quadra n. CE3, Setor 

Comercial, objeto da matrícula n. 1.403, livro 2G do CRI da Comarca de Alta 

Floresta/MT. Com a inicial forma colididos documentos via Sistema PJE. 

Recebida a inicial ao ID. 14427300. A parte ré apresentou contestação ao 

ID. 13034315. A parte autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 

14302307. Em decisão de ID 14446716 foi fixado o seguinte ponto 

controvertido (CPC, art. 357): a comprovação da celebração de 

instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel firmado 

entre a parte autora e a ré Cooperativa Agrícola Cotia. Bem como deferida 

a produção de prova testemunhal. O Requerente manifestou-se ao ID 

15024989. A Requerida manifestou-se ao ID 15121452. Termo de 

audiência de instrução e julgamento acostado ao ID 15541076. Após, os 

autos permaneceram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Preliminarmente, em sede de contestação, a Requerida pugnou 

pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ante a insolvência 

evidente da massa liquidanda, juntando aos autos a certidão da Decisão 

proferida pelo Juízo da Liquidação Judicial (13034331), que concedeu à 

massa liquidanda os benefícios da justiça gratuita. Portanto, entendo que 

deve ser concedida a gratuidade da justiça para a Requerida. Por não 

haver mais questões preliminares pendentes apreciação, passo a analisar 

o mérito do feito. Cuida-se de pedido de adjudicação compulsória, 

amparado com instrumento particular de contrato de compra e venda de 

imóvel firmado entre a parte autora e a ré Cooperativa Agrícola Cotia. Na 

lição do douto professor Sílvio de Salvo Venosa, “pelo compromisso de 

compra e venda regulado pela legislação específica, os poderes inerentes 

ao domínio são transferidos ao compromissário comprador. O promitente 

vendedor conserva tão-somente a nua-propriedade até que todo o preço 

seja pago, quando então a propriedade plena é atribuída ao comprador” 

(Direito Civil: contratos em espécie, 4ª ed. – São Paulo: Atlas, 2004, vol. 

03, pág. 538). Tratando-se a adjudicação compulsória de obrigação de 

natureza pessoal, destinada a obter a emissão da declaração de vontade, 

o contrato entabulado entre as partes contratantes não precisa estar 

registrado em títulos e documentos, ou averbado no respectivo registro 

imobiliário. Assim, a existência de um instrumento particular de contrato de 

compra e venda de imóvel há de ser considerado como meio de prova 

hábil, viabilizando o uso da ação em que se pretende obter a outorga da 

escritura. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA. AÇÃO AJUIZADA COM AMPARO EM CESSÃO DE 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, DIANTE DA 

DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À RECUSA NA OUTORGA DA ESCRITURA 

PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70046925202, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro 

Celso Dal Pra, Julgado em 16/02/2012) Deste modo, ao ficar evidenciado 

que houve a celebração de um contrato, a lei autoriza a postulação em 

Juízo do registro do imóvel objeto do pacto em nome do detentor dos 

direitos a ele inerente. Até mesmo porque, em petição escrita, a requerida 

Cooperativa Agrícola de Cotia não se opôs ao reconhecimento do domínio 

do requerente, discorrendo, inclusive, sobre a finalidade social imobiliária a 

que se propôs no município de Carlinda, quando da ocupação de sua área 

por intermédio da mesma. O processo, como método utilizado pelo Estado 

para fazer atuar o Direito ao caso concreto, desenvolve-se através de 

uma série ordenada de atos das partes e do órgão judicial, destinados a 

por fim ao conflito de interesses existente, de modo que, não havendo 

conflitos, posto que há concordância dos réus quanto à adjudicação do 

imóvel objeto da presente, mister o deferimento do pleito na forma 

requerida. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, 

para DETERMINAR que seja transferida a propriedade do lote nº 07 (sete) 

da quadra CE-03, localizado na Avenida B, setor Comercial, com área de 

1.000,00 m², compreendido no núcleo urbano do município de Carlinda-MT, 

para o nome dos requerente JOÃO CARLOS MARTA, mediante a 

comprovação do pagamento dos tributos pertinentes ao imóvel. Sem 

custas a parte autora, ante o já recolhimento conforme ID 12403563. 

Defiro, a justiça gratuita à requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, ante a 

sua condição de insolvência perfazer a hipossuficiência da pessoa 

jurídica. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

EXPEÇA-SE carta de adjudicação, servindo a mesma para transferência 

do imóvel. CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 25 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002954-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

LUCIMAR FEITOSA SANTIAGO (AUTOR(A))

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOANA REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002954-08.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): LUCIMAR FEITOSA SANTIAGO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação nominada de 

“Ação de Cobrança de Salário Maternidade” proposta por LUCIMAR 

FEITOSA SANTIAGO, devidamente qualificada e representada, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, aduzindo, em 

síntese, que é segurada especial, e que faz jus ao recebimento de salário 

maternidade em decorrência do nascimento de seus filhos. O requerido foi 

regularmente citado, ofertando Contestação e documentos, requerendo o 

julgamento improcedente dos pedidos da demandante, alegando a 

inexistência dos requisitos autorizadores da concessão do benefício, o 

qual foi impugnado pela parte autora. Na audiência de instrução e 

julgamento colheu-se prova testemunhal harmônica com a prova 

documental já realizada, sendo que a parte requerida restou ausente de 

forma injustificada. É o relato do necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Antes de adentrar no mérito da presente demanda, passo a analisar a 

preliminar arguida pela Autarquia Federal. Quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, está não merece prosperar, pois o 

requerimento na via administrativa se deu em 13.07.2017, e a ação foi 

ajuizada em 25.10.2017, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal 

anterior ao ajuizamento da ação. Assim, indefiro a preliminar suscitada e 

passo a análise do mérito. Trata-se de ação reivindicatória de benefício 

previdenciário, na qual a parte autora colacionou indício de prova material 

e prova testemunhal idônea e harmônica com a sua pretensão vestibular, 

deveras, a ação é procedente. Explico. A parte autora, documental e 

testemunhalmente, pretendeu e conseguiu comprovar de forma harmônica 

e segura o preenchimento dos requisitos legais do artigo 71 et seq da Lei 

8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos autos sua qualidade de 

segurado especial (artigo 11ss, LGPS), e, também, o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência 

daquele (art. 55, § 3º, e Parágrafo único do art. 39, da Lei 8.213/91). O 

fato da parte requerente não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 
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são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações. Ou seja, a 

observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em verdadeiro 

retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o livre 

convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. Ao 

mais, o insigne Desembargador Federal AMÍLCAR DE CASTRO1 foi 

catedrático ao discorrer da desnecessidade de comprovação mês a mês 

do período laboral pelo segurado ordinário ou especial, pois esta exigência 

radicalizada estaria ferindo, ainda que indiretamente, o princípio do livre 

convencimento do magistrado, bem como o disposto no inciso XXXV do 

art. 5º da Lei Maior de 1988. A parte requerente, portanto, faz jus ao 

benefício previdenciário salário maternidade, eis que conseguiu 

demonstrar a condição de segurada especial e comprovação do 

nascimento do filho, requisitos exigidos no art. 55, § 3º, e Parágrafo único 

do art. 39, da Lei 8.213/91. A jurisprudência nacional não destoa do 

encimado, senão vejamos excertos que colaciono, verbis: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. QUALIDADE DE SEGURADA 

ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. SALÁRIO MATERNIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Comprovação do 

exercício das atividades rurícolas da parte autora durante o período 

estabelecido pela legislação previdenciária, por meio de demonstração 

simultânea do início de prova material corroborado pela prova testemunhal. 

2. O entendimento nesta Corte e no STJ é pacífico no sentido de que "o 

início razoável de prova material pode projetar efeitos para período de 

tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado por 

segura prova testemunhal." (AC 0106865-33.2000.4.01.9199/MG, Rel. 

Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, 

e-DJF1 p.48 de 04/11/2010). 3. Atendidos os requisitos indispensáveis à 

concessão do salário maternidade: início de prova material apta a 

demonstrar a condição de segurada especial e comprovação do 

nascimento da filha da autora, é devido o salário maternidade (art. 55, § 

3º, e Parágrafo único do art. 39, da Lei 8.213/91). 4. Correção monetária 

aplicada nos termos da Lei n° 6.899/81, observando-se os índices 

previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na 

Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida. 5. Juros de mora fixados em 1% ao mês, a partir da 

citação. 6. Verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação. 7. Apelação provida.” (AC 4514.20.05.401919-9/MG, Rel. 

Juíza Federal Adverci Rates Mendes De Abreu, 3ª Turma 

Suplementar,e-DJF1 p.466 de 30/03/2011) “PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. SALÁRIO MATERNIDADE. 1. 

Demonstração simultânea do início de prova material e da prova 

testemunhal acerca do exercício da atividade rural pela parte autora. 2. 

Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do salário 

maternidade - início de prova material apta a demonstrar a condição de 

segurada especial e comprovação do nascimento da filha -, é devido o 

salário maternidade (art. 55, § 3º, e Parágrafo único do art. 39, da Lei 

8.213/91). 3. Apelação desprovida.” (AC 2008.01.99.003520-7/PI, Rel. 

Desembargadora Federal Neuza Maria Alves Da Silva, Segunda 

Turma,e-DJF1 p.176 de 19/05/2011) “PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO 

MATERNIDADE. ART. 71 DA LEI Nº 8.213/91, NA REDAÇÃO DA LEI Nº 

10.710/2003. TRABALHADORA RURAL. SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA PELA PROVA 

TESTEMUNHAL. VALOR E TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 1. Não incide, na 

hipótese, do § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil, em virtude de 

o valor da condenação - 01 (um) salário-mínimo, observado o valor vigente 

em cada competência, durante o período de 04 (quatro) meses -, ainda 

que corrigido e acrescido de juros terá conteúdo econômico muito inferior 

a 60 salários mínimos. 2. O benefício de salário-maternidade não é 

alcançado pela decadência, uma vez que foi revogado pela Lei nº 9.528, 

de 1997, o prazo de noventa dias após o parto fixado pela Lei nº 8.861/94 

(parágrafo único do artigo 71) para requerimento pela segurada especial e 

pela empregada doméstica. 3. A autora juntou aos autos cópia do contrato 

de comodato, datada em 07.11.1997 (fl. 26) e da cópia da certidão de 

registro civil de seu casamento realizado em 31.05.1996 (fl. 14), na qual 

consta a profissão de lavrador do marido, condição extensível à esposa, 

configurando, pois, início razoável de prova material da atividade de 

rurícola em atenção à solução pro misero, adotada no âmbito do Colendo 

STJ e pelos Tribunais Regionais Federais. 4. Prova documental 

complementada pela prova testemunhal (fl. 105/106). 5. O reconhecimento 

da qualidade de segurada especial, trabalhadora rural, desafia o 

preenchimento dos seguintes requisitos fundamentais: a existência de 

início de prova material da atividade rural exercida, a corroboração dessa 

prova indiciária por robusta prova testemunhal e, finalmente, para 

obtenção do salário maternidade ora questionado, a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) 

meses imediatamente anteriores ao do início do benefício, como define o § 

2º do art. 93 do Decreto 3.048/99. 6. Atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do salário maternidade - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de segurada especial e 

comprovação do nascimento do filho, é devido o salário maternidade (art. 

55, § 3º, e Parágrafo único do art. 39, da Lei 8.213/91). 7. Entrevista 

realizada pelo INSS (fl. 14), não possui o condão de desfazer os 

depoimentos das testemunhas colhidas em audiência de instrução perante 

o magistrado a quo, a uma, por não constar dos documentos hábeis à 

comprovação de tempo de serviço previstos no artigo 62 do Decreto nº 

3.048/99; a duas, por ser o único documento em desarmonia quanto à data 

da cessão de suas atividades laborativas. 8. Apelação improvida. 

Remessa oficial não conhecida.”. (AC 0027395-74.2005.4.01.9199/MG, 

Rel. Desembargador Federal Francisco De Assis Betti, Segunda Turma, 

e-DJF1 p.528 de 10/09/2010). Estando preenchidos os requisitos legais é 

de rigor o acolhimento da pretensão autoral. Diante do exposto, na forma 

do inciso I do artigo 487 do CPC, resolvo o mérito para julgar PROCEDENTE 

a presente ação, condenando o requerido INSS a pagar para a parte 

autora benefício previdenciário - salário maternidade, pelo período de 120 

dias, nos termos dos artigos 39 e 71 da Lei 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo mensal, (art. 73 caput) sendo que sobre as prestações em 

atraso incidirão correção monetária aplicada nos termos da Lei n° 

6.899/81, observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida, juros de mora de 1 % 

(um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme legislação de 

regência. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Pela sucumbência e já que devida, condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10 % 

(dez por cento) do valor das prestações vencidas, como tal entendidas 

todas as parcelas que integrarão o precatório, com execução na forma do 

artigo 534 do Código de Processo Civil, conforme entendimento da Súmula 

111 do e. Superior Tribunal de Justiça. DETERMINO que o requerido INSS 

proceda à imediata implantação do benefício previdenciário escopo desta 

sentença, fixando prazo de 60 (sessenta) dias após sua comunicação por 

ofício (CNGC), pena de multa diária à ser fixada por este juízo. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Sentença

PROCESSO: 5620-76.2015.811.0004 (CÓD 203215) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS 1. Trata-se de Pedido de Providências instaurado a partir 

de comunicação do Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca, visando averiguar possíveis irregularidades referentes à 

transcrição nº 1.386. 2. Conforme relata do Oficial Registrador, a serventia 

foi informada pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Água Boa/MT 

acerca da existência naquela Comarca, de duas matrículas nº 3.700, com 

área de 560,00ha, e nº 3.721, com 490,00ha (fls. 47/48), que constam 

como originárias da transcrição nº 1.386, contudo, ao analisar a 

transcrição mencionada verificou-se que não consta averbação que faça 

referência a transferência de áreas para Comarca diversa, bem como que 

atualmente a área remanescente e disponível na transcrição é de apenas 

26,86ha. 3. O imóvel registrado na transcrição nº 1.386, com área de 

22.101,86ha (fl. 06), refere-se a uma gleba de terras pastais e lavradias, 

situada no Município e Comarca de Barra do Garças/MT, aberta em 18 de 

maio de 1956, de propriedade primitiva de OCTAVIO SILVEIRA SANTOS, 

constando ser originária da transcrição n° 1.324. 4. Com a inicial vieram os 

documentos anexados à fls. 06/30. 5. Depois de solicitados, foram 

juntados aos autos diversos documentos às fls. 38/41, 47/49, 53/56 e 

68/69, referentes aos registros e averbações da transcrição em análise. 
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6. Intimado, o Ministério Público manifestou-se às fls. 58/59 pelo bloqueio 

da transcrição nº 1.386, bem como todas as demais transcrições ou 

matrículas dela derivada, nos moldes do art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73, 

restando aos interessados que busquem, pela via adequada, a 

comprovação de seu direito. 7. Foram intimados à fl. 71/74, os 

proprietários atuais e primitivos da transcrição nº 1.386 para, querendo, 

se manifestarem nos autos. Porém, não houve manifestação conforme 

certidão de fl. 75. É o Relatório. 8. Em razão das inconsistências relatadas 

pelo Oficial Registrador às fls. 04/05, é necessária a análise integral da 

cadeia dominial da transcrição nº 1.386, por conter indícios de 

irregularidades. Transcrição nº 1.386 (fls. 06/07) 9. Esta transcrição foi 

aberta em 18 de Maio de 1956, e refere-se a uma gleba de terras pastais e 

lavradias com área de 22.101,86ha, neste município de Barra do 

Garças/MT, sem denominação, de propriedade primitiva de OCTAVIO 

SILVEIRA SANTOS, que por meio da Escritura Pública de Compra e Venda 

Lavrada do 4º Tabelionato da Comarca de São José do Rio Preto/SP, 

datada de 17 de maio de 1956. Consta ser originária da Transcrição nº 

1.324. Transcrição 1.324 (fls. 53/54) 10. A Transcrição nº 1324, refere-se 

a uma gleba de terras pastais e lavradias com área de 97.581ha, sem 

denominação, de propriedade primitiva de ABÍLIO MONTEIRO DA ROCHA, 

aberta em 27 de Abril de 1956, com a apresentação da Escritura Pública 

de Compra e Venda lavrada no 14º Tabelionato Sucessor da Comarca da 

Capital do Estado de São Paulo, lavrada em 01 de junho de 1954. Nesta 

transcrição não informa qual foi a sua origem Contudo, está averbada a 

venda para a transcrição nº 1.386, e outras mais. 11. O Oficial Registrador 

acostou aos autos Certidões Dominiais das transcrições nº 1.386 e nº 

1.324, onde certifica que foi obedecida toda a sequência de transmissões 

de propriedade, porém, não encontrou titulação original expedida pelo 

Poder Público, fato que afeta além das transcrições acima mencionadas, 

também todas as suas transmissões posteriores. 12. Voltando para a 

atenção para a Transcrição nº 1.386, denota-se que estão averbadas 

várias alienações a terceiros, conforme segue: *vendeu a área de 

10.000ha para a matrícula nº 39.776 (fl. 09); *vendeu 2.541ha para o 

registro nº 1.696 (transcrição) (fls. 10/11); *vendeu 2.000ha para o 

registro nº 1.607 (transcrição) (fls. 12/13); *vendeu 2.420ha para o 

registro nº 1.583 (transcrição) (fls. 14/15); *vendeu 2.904ha para o 

registro nº 1.692 (transcrição) (fls. 16/17); *vendeu 1.210ha para o 

registro nº 1.672 (transcrição) (fls. 18/19); *vendeu 1.000ha para o 

registro nº 1.609 (transcrição) (fls. 20/21); 12. De acordo com estas 

averbações, foram vendidas um total de 22.075ha, restando apenas como 

área remanescente 26,86m², não existindo qualquer averbação referente 

à transferência de área para a Comarca de Água Boa/MT. 13. Analisando 

as matrículas existentes no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Água Boa/MT, vê-se que a de nº 3.700 foi aberta com área de 560,00ha, e 

a de nº 3.701 com 490,00ha, e se realmente são derivadas da transcrição 

nº 1.386, constata-se que houve a transferência daquelas áreas para a 

Comarca de Água Boa, mas não foram efetuadas as averbações destas 

transferências na transcrição, que dessa maneira, o total de área vendida 

ultrapassou o total de área disponível, o que certamente irá gerar 

problemas futuros. Diante destas constatações, há a necessidade de se 

determinar retificações, nulidade ou cancelamento de registro público, o 

que não pode ser decidido nesta esfera administrativa, posto que, o Juiz 

Corregedor do Foro não possui competência para processar e julgar feitos 

dessa natureza, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos 

termos do art. 51, inciso VI, do COJE, in verbis: Art. 51. Aos Juízes de 

Direito e Substitutos compete: (...) VI - processar e julgar os pedidos de 

restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros 

públicos; a especialização de bens em hipoteca legal ou judicial; os feitos 

referentes às ações principais, constantes deste inciso, e todos os que 

delas derivarem ou forem dependentes; 14. 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. " 15. Contudo, 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, conforme preceitua o art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73, 

à seguir: Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez 

provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta. (...) § 3º Se o 

juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar 

danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer 

momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do 

imóvel. 16. Assim, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida 

acautelatória de bloqueio da transcrição, até que as irregularidades 

possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de 

difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 17. No caso dos 

autos, verificou-se indícios de fraude ao registro público, concernente à 

transcrições nº 1.386, pois, a sua área original é menor do que o total de 

áreas existentes com sendo dela originada, o que reclama a atuação 

deste Juiz Corregedor. Dispositivo 18. Diante do exposto, com fulcro no 

art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73, determino o bloqueio da transcrição nº 

1.386, e de todas as posteriores transcrições ou matrículas que se 

encontrarem nesta Comarca, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil 

reparação a terceiros de boa-fé. 19. Quanto a transcrição nº 1.324, que 

conforme certidão dominial constou não ter encontrado a titulação original 

expedida pelo Poder Público, determino ao(a) Oficial Registrador(a) que 

realize o levantamento de toda a sua cadeia registral, e sendo o caso de 

apontamento de indícios de irregularidades, tomar também as providências 

visando o seu bloqueio, e todas as suas derivações. 20. Expeça-se 

Mandado de Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças, para proceder as averbações de bloqueios conforme acima 

determinado, bem como para cumprir a determinação constante do item 19. 

21. Encaminhe-se, cópia desta decisão, das fls. 06/08, 29/30, e 46/48, ao 

Juiz Diretor do Foro da Comarca de Água Boa/MT, para conhecimento e 

providências quanto às matrículas n° 3.700, e n° 3.701, do Cartório de 

Registro de Imóveis daquela Comarca. 22. Publique-se esta decisão no 

DJE. 23. Após, arquive-se DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272003 Nr: 2293-21.2018.811.0004

 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: Marciley Batista da Costa, Vanderlane Rodrigues Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Alves de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado de fls. 218/219 fora devolvido na secretaria com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54816 Nr: 2281-61.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício, Espolio de Nery Fuganti, 

José Carlos Fuganti, Sayonara Desirê Fuganti Beira da Silva, Innovare 

Administradora em Recuperação em Falência, Carlos Roberto Fuganti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otavio Pereira Marques - 

OAB:22849-DF, João Pedro Marques - OAB:3763/MT, Rafael Duarte 

dos Santos - OAB:MT 19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldemar Gabriel de 

Amarante - OAB:876 SC, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 23 de 527



OAB:7681/MT, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello - OAB:8798-A/MT, 

napoleão xavier do amarante - OAB:13800SC, Pricila Tauil Adolf - 

OAB:16.693, STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:19044/O, Stephania Ibiapino Ribeiro Morais - OAB:13.618-MT.

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas de fls. 1096, no prazo 

de 05 dias, o qual tinha como finalidade a intimação da Ouro Verde 

Produções..

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274436 Nr: 3755-13.2018.811.0004

 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: Milena Tavares Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEC - Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do 

Araguaia - UNIVAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Varjão Alves - 

OAB:9790/MT, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

apresentar contestação à reconvenção no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241053 Nr: 19-21.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penido Baldoino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Santos - OAB:5551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43919/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem acerca da petição de fls. 85 no 

prazo de 05 dias, a qual informou o valor da atualização do bem, qual seja 

R$ 2.143.001,47 ( dois milhões e cento e quarenta e três mil e um reais e 

quarenta e sete centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282976 Nr: 8871-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Joaquim Neto, DUCELIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA NETO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deocleciano Couto menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leônidas Albano da Silva - 

OAB:12258/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para informar os dados do endereço do 

requerido, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167149 Nr: 9868-90.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Univar Associação Barragarcense de Educação e Cultura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coraci Francisca da Silva, Diones Gusmão 

Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Varjão Alves - 

OAB:9790/MT, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. 110, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora para se manfiestar nos autos no 

prazo de 10 dias. Outrossim, deixo de proceder a intimação do requerido 

por não ter advogado constituido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276025 Nr: 4750-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Madeiras ND Ltda Me EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO, FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud positivo/executado(a)

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou frutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimado o(a) executado(a) a se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do §3º, do artigo 854, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282901 Nr: 8819-04.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Pereira Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, Maria Ozarina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos dispostos no 

art. 305 ao art. 310 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar requerida 

em caráter antecente.

2.Em atenção ao princípio da fungibilidade e primazia pela resolução do 

mérito, RECEBO a petição inicial como AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA, com fulcro no art. 381, I, CPC.

3.Deste modo, CITE-SE a parte requerente para apresentar os documentos 

dispostos à fl. 07, com fulcro no art. 382, §2º, CPC c/c 396 CPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4.Expeça-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207630 Nr: 8098-57.2015.811.0004

 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: Valdivino Furquim de Almeida, Maria Medeiros de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelino de Sousa Lira, Marione Lira 

da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a Requerida, embora devidamente citada, 

quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 63, DECRETO A SUA 

REVELIA.

2. Não havendo preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR SANEADO.

 3.INTIME-SE a parte Autora para, justificadamente, especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287634 Nr: 11620-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alípio Arando Gomes, Juliana Araujo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. COLHA-SE o parecer do Ministério Público, na qualidade de Curador dos 

Registros Públicos (art. 109 da Lei 6.015/73), e voltem-me conclusos.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172344 Nr: 5265-37.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soares de Almeida Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

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

Resende - OAB:84.400-MG, Luiz Otávio Pires Guerra - OAB:111110 

MG

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178762 Nr: 751-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me, José 

Humberto da Silva, Antônio dos Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE integralmente decisão de fls.118.

2.Após voltem-me conclusos.

3. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161581 Nr: 2477-84.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de CASEMIRO ALVAREZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIONE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:17536, PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - 

OAB:86850

 25.Como se vê, além de alterar a realidade processual ao sustentar que 

houve vultuosa redução da pretensão executória, as considerações 

esposadas pelo executado induzem o Juízo à erro, porquanto que referida 

afirmação possui o intento de elevar a atuação do patrono, quanto do 

arbitramento da verba honorária pleiteada, conforme parâmetros de 

fixação prescritos no art.85, §2º , do CPC.26.Referida postura vai de 

encontro as exigências esperadas dos sujeitos processuais , 

configurando a patente má-fé do executado, posto que faltou com a 

observância de seus deveres, ao deduzir fato inexistente no processo, 

consoante previsão contida no art.77, do CPC.27.Assim, CONDENO o 

executado ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no art.80, II e 

art.81, ambos do CPC.28.INTIME-SE o exequente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para proceder com a atualização do crédito exequendo e 

proceder com o regular processamento do feito, observando-se os atos 

expropriatórios determinados nos autos apenso de Cód.158978, 

respectivo ao bem imóvel matriculado sob o nº1.234, pertencente ao CRI 

local.29.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168089 Nr: 11059-73.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. B. de Andrade e Cia Ltda, Valdivino Batista 

de Andrade, Maria Matias Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918, 

TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO pedido retro, DECRETO a revelia dos executados V.B DE 

ANDRADE E CIA LTDA, VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE, por não 

apresentarem contestação apesar de devidamente citados conforme 

certidão de fl. 69 e MARIA MATIAS VALADÃO, por ter decorrido o prazo 

da sua citação por edital cpnforme certidão de fl.132

 2. Outrossim, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca curadora 

especial, de MARIA MATIAS VALADÃO, conforme art.72, II, CPC/2015, 

para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.
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3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245152 Nr: 2894-61.2017.811.0004

 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: Espolio de CASEMIRO ALVAREZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurema Auxiliadora Senhorano Lopes, Luciano 

Lopes Fleck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcione Pereira dos Santos - 

OAB:17536, PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - OAB:86850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o espólio de Casemiro Alvarez Filho, na pessoa de seu 

representante legal (fl.84), pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que 

manifeste interesse no prosseguimento do feito e promova a respectiva 

habilitação nos autos, sob pena de extinção, nos termos do art. 313, §2º, 

II, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158978 Nr: 11760-68.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema Auxiliadora Senhorano Lopes, Luciano Lopes 

Fleck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de CASEMIRO ALVAREZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, PEDRO VINICIUS PETRAFEZA - OAB:86.850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIONE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:17536, PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - 

OAB:86850

 Vistos.

1. Verifica-se que às fls.261/262 houve avaliação de uma área de terras 

pertencente ao executado, totalizando uma superfície de 3.388,3026 

hectares, formada pelas matriculas nº1.234, nº1.235, nº22.570, nº25.746 

e nº26.339, denominada de Fazenda Barigajau, localizada no Município de 

General Carneiro-MT.

2. Em decorrência de impugnação do laudo de avaliação supracitado, 

restou deferida nova avaliação pericial da área rural, cujo documento 

confeccionado pelo expert foi colacionado ao feito às fls.354/360.

3. Ainda, constata-se manifestação formulada às fls.304/306 pela Srª. 

Neuza Correa Pinto, informando acerca da existência de união estável 

havida com o de cujus Casemiro Alvarez Filho e requerendo o resguardo 

de sua meação quanto ao imóvel objeto da presente execução.

4. Diante disso, a fim de evitar arguição de nulidade, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da meeira Neuza Correa Pinto, via DJE, pelo prazo de 10 (dez) 

dias, para que se manifeste acerca da avaliação pericial de fls. 354/360, 

bem como sobre o seu direito de preferência na arrematação do imóvel, 

nos termos do art.843, §1º, do CPC, sob pena de preclusão. No mesmo 

prazo, DETERMINO que regularize sua representação processual quanto a 

apresentação de procuração de advogado, nos termos do art.76, §1º, III, 

do CPC.

5. Após, verificada a inexistência de interesse do exercício do direito de 

preferência na arrematação do bem por parte da meeira Neuza Correa 

Pinto, INTIME-SE o executado, via DJE, pelo prazo de 10 (dez) dias, para 

manifestação sobre o pedido de adjudicação do imóvel penhorado 

(fls.415/420 e fls.439/444), nos termos do art.876, §1º, I, do CPC, sob 

pena de preclusão.

6. Após, voltem-me conclusos para fins de homologação do laudo de 

avaliação pericial de fls.354/360.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255798 Nr: 10100-29.2017.811.0004

 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: MEMP CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de CASEMIRO ALVAREZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Carvalho Romero - 

OAB:69521/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS VICENTIN 

PETRAFEZA - OAB:86850

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE, POR MEIO DE CARTA DE 

INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova os atos necessários para o regular andamento no feito, no 

que concerne a apresentação de endereço dos herdeiros do requerido, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285040 Nr: 10112-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER CASTRO SILVA, FERNANDO LUIZ DA 

SILVA, GISELE CINTRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223635 Nr: 5045-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vanessa Pereira Milhomem - OAB:17198/MT, 

Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público 

em favor de VICTOR AUGUSTO NEVES OLIVEIRA e ALANNA VICTÓRIA 

NEVES OLIVERIA.

2. Às fls. 61/62 e fls. 65, consta informações dos estudos psicossociais 

realizados pela equipe do CREAS, onde ficou constatado o 

arrependimento dos infantes bem como mudanças comportamentais 

positivas.

3. Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela extinção do 

feito, haja vista que os infantes não se enquadram e nem estão expostos 

a qualquer situação de risco.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.
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5. Tendo em vista os estudos psicossociais que comprovam a mudança 

de comportamento dos infantes e o arrependimento da conduta praticada 

(fls. 61/63 e fls. 65). Verificada portanto a desnecessidade de 

prosseguimento da aplicação da medida protetiva, já que os menores não 

se encontram em situação de risco.

 DISPOSITIVO

6. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015, c/c artigo 101, inciso II e IV, ECA.

7. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias 

e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

8. Ciência ao Ministério Público.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158187 Nr: 10762-03.2011.811.0004

 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: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo R. de Sousa Transporte - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT/156187 ,  Rober ta  Beat r i z  do  Nasc imento  - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o decurso do prazo certificado à fl. 

155 e, em cumprimento ao artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184554 Nr: 5933-71.2014.811.0004

 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: Ilmar Oda, Divina Maria da Silva Oda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo 

Santos Ribeiro, Valmir Martins de Faria, Carlos Eduardo Sousa Negreiro, 

Affemat - Associação dos Funcionários da Fazenda de Mato Grosso - 

03.216.650/000, Domingos Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o cumprimento da decisão de fl. 145 

e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste e requeira 

o que de direito em termos de prosseguimento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192077 Nr: 11744-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva - Transportes e 

Mecânica, João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, no prazo de 05 ( cinco) dias, ante o decurso do prazo de 

suspensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242456 Nr: 1045-54.2017.811.0004

 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: WMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Barbosa da Silva - 

OAB:18490-0/MT, CLAUDIO BARROS CAMARA - OAB:19.055, Nilson 

Marcos Adorno Santos - OAB:18.487 -MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre o ofício de folhas 41, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239714 Nr: 16067-89.2016.811.0004

 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: Churrascaria e Lanchonete Guaporé Ltda Me, Dirceu 

Inéia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson A. Constantino - ME, Gilson Aparecido 

Constantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência devolvida de folhas 50, no prazo 

de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258282 Nr: 14301-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRIER REFRIGERAÇÃO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COSTA PEREIRA DE SOUZA - ARAXINGU 

TRANSPORTES E LOGISTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LOUZADA CARPENA - 

OAB:46582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vistas as consultas realizadas nos autos 

para localização do endereço do requerido, conforme fls. 57/59 e, em 

cumprimento a decisão de fl. 55/56, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste 

pugnando o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270321 Nr: 1230-58.2018.811.0004

 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: Ivanice Santos de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB, Juçania Barbosa de Azevedo Coutinho, 

Wendel Balduino Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 
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cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199075 Nr: 3174-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIATIVA PUBLICIDADE MARKETING E 

NEGOCIOS LTDA - ME, Vilmar Tibiriça Guerreiro do Amaral, Almir Oliveira 

Vitória, Idelma Nazaria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, HELENISE SESTI REGHELIN - OAB:OAB/RS 57752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para nos termos da consulta via INFOJUD de folhas 52 e versus, 

manifestar nos autos, no prazo de 05 ( cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97159 Nr: 2142-36.2010.811.0004

 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: Zoraide Vicente Braz Lourindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Pessego Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da destituição da inventariante e a nomeação de Águida Janes 

Nogueira Santana para tal cargo, determinado nos autos de código 

158485, façam as anotações necessárias.

Após, intime a nova inventariante para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234460 Nr: 12355-91.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdM, ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 39, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248430 Nr: 5176-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVV, SPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 CÓDIGO Nº 248430

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Yasmin Valadão 

Verissimo, menor impúbere, representada por sua genitora Silvia Pereira 

Valadão, em face de Vilmar Verissímo da Silva Júnior.

As partes apresentaram acordo extrajudicial a fl. 88.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, à fls. 91, ao conteúdo 

pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado entre as 

partes, com a consequente extinção do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos da infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, tendo em vista a composição das partes e acolhendo a 

manifestação ministerial, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 88/89, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 29.

Por consequência, cancelo a audiência designada para o dia 25.09.2018.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Barra do Garças-MT, 24 de setembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279222 Nr: 6738-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPAdS, DEAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6738-82.2018.811.0004 - Código 279222

Vistos.

Em razão da certidão retro, redesigno o ato para o dia 28 de novembro de 

2018, às 13h30min (MT).

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202672 Nr: 5306-33.2015.811.0004

 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: SMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Processo 5306-33.2015.811.0004 – Código 202672

Vistos.

Recebo o petitório de fls. 114/115 como cumprimento de sentença.

Assim, intime o executado para em 03 (três) dias pagar, provar que já o 

fez, ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento, nos termos do 

artigo 528 do Código de Processo Civil, sob a pena de ser decretada sua 

prisão civil.

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil para que promova as retificações no 

assento de nascimento de Arthur Moreira Marques, como determinado em 

sentença.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de setembro de 2018.
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Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282365 Nr: 8505-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Habitacional do Exército-FHE, Mafre 

Vera Cruz Seguradora S/A

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8505-58.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 282365

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS proposta por 

JOSÉ CAMERINO DE AZEVEDO em face de FUNDAÇÃO HABITACIONAL 

DO EXÉRCITO E GRUPO SEGURADOR BB/MAFRE.

À fls. 65, o requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 

e requerendo, assim, a extinção e o consequente arquivamento do feito, 

uma vez que este perdeu seu objeto processual.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida não 

manifestou na presente ação, não importando, portanto, sua anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 65, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o comprovante de rendimentos juntado à fls. 20 dos autos, 

que assevera a possibilidade real de arcar com os dispêndios 

processuais, e não estando comprovada a situação de hipossuficiência 

financeira que garanta o direito ao benefício pleiteado, INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, determinando a quitação das custas processuais 

devidas.

Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de costume.

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

 Barra do Garças-MT, 17 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 173624 Nr: 6826-96.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matusalém Aguiar de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Acompanho a pretensão defensiva de fl. 79, e o parecer ministerial de 

fl. 80, e acolho a justificativa apresentada.

2.O reeducando cumpre pena no total de 05 (cinco) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão, em razão de condenação pelos delitos tipificados no 

art. 157, § 2º, inciso II, e art. 129, § 9º, ambos do CP.

3.Ao compulsar o cálculo de pena de fl. 76, e o controle de 

comparecimento de fl. 04-B/04-Bv, verifica-se que até 25.12.2017, o 

reeducando já havia cumprido 04 (quatro) ano e 01 (um) mês de sua pena, 

o que corresponde à fração de mais de 2/3 da pena, atendendo assim ao 

disposto no art. 1º, inciso III, do Decreto nº. 9246/17.

4.Inexiste comunicação de falta grave praticada nos 12 (doze) meses que 

antecederam à edição do decreto.

5.Assim, declaro extinta a pena privativa de liberdade do reeducando 

Matusalém Aguiar de Moura, nos termos do art. 107, II, do CP, e art. 1º, 

inciso III, do Decreto n. 9246/17.

6.Quanto à pena de multa, proceda-se na forma da Súmula 521, do STJ.

7.Ambas as sentenças isentaram o réu do pagamento das custas 

processuais.

8.Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

9.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175664 Nr: 9429-45.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Felix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 1.Atualize-se o cálculo de pena.

2.Após, vistas às partes para ciência e manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias.

3.Havendo postulação, conclusos.

4.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165179 Nr: 7154-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 24.09.2018, às 15hrs51min (MT), na sala de audiência, presente a MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Realizado o pregão, presente o reeducando. Foram fixadas as seguintes 

condições de cumprimento de pena: “a) permanecer em recolhimento 

domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer 

todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar; b) não 

se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano; c) 

comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades; d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo; 

e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo; f) Não ingerir bebidas alcoólicas, 

nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, contravenções penais, nem 

possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender 

a integridade física de alguém; g) Não fixar domicílio ou residência em 

outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução 

Penal. h) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo 

comparecer na Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos 

pessoais, aos sábados.” Após o MM Juiz, decidiu: “1. Aguarde-se o 

cumprimento de pena. 2. Renove-se o cálculo de pena, computando como 

data base 05.06.2018 para fins de progressão para o regime aberto. 3. 

Expeça-se alvará de soltura. 4. Sai o reeducando intimado para 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, comprovante de endereço fixo.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 186104 Nr: 7178-20.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Sentença Autos nº 186104 Assim, nos termos do artigo 66, II, Lei 
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7210/84, declaro extinta a pena pelo cumprimento. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Barra do Garças, 19.9.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188664 Nr: 9211-80.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ferreira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872

 Sentença Autos nº188664 Assim, nos termos do artigo 66, II, Lei 7210/84, 

declaro extinta a pena pelo cumprimento. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Barra do Garças, 19.9.2018 Douglas Bernardes 

Romão Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 279836 Nr: 7119-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 em favor de Aline Pereira dos Santos .

Resumo da Inicial: Pedido de Providências Protetivas em favor de Aline 

Pereira dos Santos em

face de Juscelino Carolino da Silva Junior. Alega a ofendida que no dia 

11/06/2018 na cidade de

Barra do Garças, na residênia em que vivia com o agressor, foi agredida 

pelo Sr. Juscelino Carolino

da Silva Junior com um pedaço de madeira e dias depois foi agredida 

novamente com socos e

chutes. Diante das agressões sofridas requer medidas protetivas de 

urgência.

Despacho/Decisão: Assim, constatada, em tese, a violência doméstica 

praticada pelo ofensor, as

medidas necessárias se impõem a fim de proteger a incolumidade da 

ofendida, e por isso aplico de

imediato e a requerimento da vítima as medidas constantes do artigo 22 da 

lei 11.340/2006, e

determino:1. Proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros;2.

Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, por qualquer meio 

de comunicação;3.

Proibição do autor da violência de frequentar o seguinte local: residência 

da vítima, a fim de

preservar a integridade física e psicológica da ofendida;Determino, ainda, 

ao agressor que

compareça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao CREAS, para 

atendimento individual e

atividade em grupo, a fim de que participe de 06 (seis) módulos reflexivos 

semanais específicos para

supostos agressores em cumprimento de medidas protetivas.

Advertência: Em caso de descumprimento das medidas concedidas 

poderá ser decretada a

imediata prisão do agressor, tendo em vista que tal conduta é crime 

previsto no art. 24-A da Lei

11.340/06.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância,

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,

Marcos Vinícius Santos Rodrigues, digitei.

Barra do Garças, 19 de setembro de 2018

Stephano Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 217678 Nr: 1450-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiler Moreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando a redistribuição de competências entre as varas criminais 

desta comarca, o que ocasionou um grande fluxo laboral neste Juízo, bem 

como diante da incompatibilidade das pautas de audiências, cancelo a 

solenidade anteriormente designada.

Após o término da correição, voltem os autos conclusos para designação 

de nova audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 205639 Nr: 6962-25.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Vieira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando a redistribuição de competências entre as varas criminais 

desta comarca, o que ocasionou um grande fluxo laboral neste Juízo, bem 

como diante da incompatibilidade das pautas de audiências, cancelo a 

solenidade anteriormente designada.

Após o término da correição, voltem os autos conclusos para designação 

de nova audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 286797 Nr: 11112-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO FURSULA - 

OAB:MT18710B

 Vistos, em correição.

Designo o dia 14/11/2018, às 16:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da(s) testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 267822 Nr: 17887-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 08(oito) dias, apresentar 

as razões da apelação.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 281650 Nr: 8120-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramon Noto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANS BRASIEL DA SILVA 

CHAVES - OAB:GO40908

 Vistos, em correição.

Designo o dia __26/09/2018__às _18:00 horas__ (horário oficial de 

Cuiabá/MT) para proceder com o interrogatório do réu.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY (ADVOGADO(A))

ELADIO ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E L ESTEVES IMOBILIARIA (REQUERIDO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO TIBURCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FERNANDO DE MELLO JOVINIANO GONCALVES 

(ADVOGADO(A))

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA (ADVOGADO(A))

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de 

R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,36, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, protesto e negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO (ADVOGADO(A))

JOAO SILVEIRA MILHOMEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente acima qualificada, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais 

no valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 369,35, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, protesto e negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-68.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - MT12081/O, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/11/2018 Hora: 16:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011980-51.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS LOURENCO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

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

entender de direito, haja vista o trânsito em julgado do acórdão da Turma 

Recursal confirmando parcialmente, a sentença procedente nos autos, 

sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001656-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (REQUERENTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO WILSON FERREIRA MIRANDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - 

MT0012203S, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 07/11/2018 Hora: 12:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001657-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE (ADVOGADO(A))

ILCI GABE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A ROSANGELA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LELIS BENTO DE RESENDE - MT0012675A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/11/2018 

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: 8010808-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

CLAUDIOMIRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id 13058286), requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

GILBERTO FERREIRA DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CIHNDY KELLY BIANQUINI - MT0020250A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/11/2018 

Hora: 15:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011289-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001379-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1. Nos termos do art. 317 do código de processo, determino à parte 

exequente que emende a inicial em consonância com o art. 798 do mesmo 

diploma legal, mormente porque não juntou aos autos o título executivo 

extrajudicial. Deverá ainda, encartar aos autos comprovante atualizado de 

sua situação tributária para figurar no pólo ativo da demanda, documento 

este expedido pela Junta Comercial. Além de, também juntar aos autos o 

demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação. 

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que as máculas que permeiam o 

feito sejam sanadas, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. 

Decorrido o lapso temporal concedido, certifique a tempestividade da 

manifestação e faça conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011538-27.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

CLAUDECI JOSE DE CARVALHO UEMURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MSTOCK INFORMATICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Grazziely Barros do Prado (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CLAUDECI JOSE DE CARVALHO 

UEMURA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A para retirar a Certidão 

de Dívida na Secretaria, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010792-57.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. HERNANDES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

BARTIRA BIBIANA STEFANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA CORREA (EXECUTADO)

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,83, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE CARRIJO DA SILVA (REQUERENTE)

AURELIANA CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B M AGRO REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

a carta precatória juntada nos Id’s 15542055 e 15542064, com a certidão 

negativa, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001568-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA LEITE CARVALHO MACHADO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: BRUNA GOMES DE MORAES - MT0021078A, foi 

expedido o mandado de citação para executada nesta data .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002067-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONYEL DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I A NOGUEIRA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/11/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

THAIS SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANIA CICERA DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002132-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

JUSCELIO FARIAS COSTA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

DALVO LOURENCO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BATISTA SOBRINHO (REQUERIDO)

ROSILDA CEZARIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/10/2018 Hora: 13:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WARLES ALVES BENTO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$136,83, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011365-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000733-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDINALVA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL POSTAL - 

MT0011844A 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: 1002134-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

JUSCELIO FARIAS COSTA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES ALVES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIO FARIAS COSTA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS RIBAMAR RESENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANGELO ADRIANO MARQUES AVILA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA, SAMPAIO & ALVES LTDA. (REQUERIDO)

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DENIS RIBAMAR RESENDE JUNIOR - GO38538, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/11/2018 Hora: 16:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LECI KOCH (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 187,40 (Cento e oitenta e sete reais e quarenta 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

EDISON OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 187,40 (Cento e oitenta e sete reais e quarenta 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO ALVES ARANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUANA CRISTINA FERREIRA UEMURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-74.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FORTES E FORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELCRED FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

ADRIANA GIACOMASSI (ADVOGADO(A))

JULIANA PIOTTO SILVEIRA BELLO (ADVOGADO(A))

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

D.M.S. DISTRIBUIDORA DE MOLAS SOROCABA EIRELI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente FORTES E FORTES LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: EDVALDO 

PEREIRA DA SILVA - MT12552/O para se manifestar acerca dos depositos 

efetuados nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012185-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TARLIANNE SILVA TORRES (REQUERENTE)

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS ARAUJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 
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para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012322-96.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL POSTAL - 

MT0011844A, ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - MT0015027S 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000993-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO SIMOES BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUAXE ENCOMIND PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - MT12081/O, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/11/2018 Hora: 16:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000993-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO SIMOES BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUAXE ENCOMIND PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA - 

MT0015757A-B, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 07/11/2018 Hora: 16:40 (horário de Cuiabá/MT), sob 

pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010817-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

RODRIGO CORBUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. DE AGUIAR COMERCIO - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: RODRIGO CORBUCCI - MT0015002A, informo quer foi 

expedido o mandado para executado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011719-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANEY DIAS DOS PASSOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FALCON - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

AIRTON PASSOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIDA APARECIDA DE PAULA CORREA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID’s nº 14989621, 14989636 e 14989644. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BELTON MOREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264/O,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER (ADVOGADO(A))

RITA DE CACIA REGE CARVALHO FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente RITA DE CACIA REGE CARVALHO 

FARIA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - MT0017584A, para se manifestar 

nos autos, fornecendo o atual endereço da parte requerida para dar 

continuidade ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-36.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Grazziely Barros do Prado (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: GRAZZIELY BARROS DO PRADO - GO0032500A-N , 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 07/11/2018 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: 8010410-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AZIZ LAMAR JUNIOR (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA DE SOUSA NOBRE (ADVOGADO(A))

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA (ADVOGADO(A))

JOYCE BORGES DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

NILSON BORGES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de INSTRUÇÃO designada para o Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 03/10/2018 Hora: 15:30 

(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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 266442 Nr: 17033-18.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhaison Heuri Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELVYN RICHARD SILVA 

ALEIXO - OAB:20067/O

 DECISÃO

Código: 266442

Vistos, etc.

1. Observando a sentença homologatória de fl. 71-verso, verifico que 

ocorreu erro material, uma vez que a decisão está calcada no art. 76, §4º 

da Lei 9.099/1995, o que corresponde com o benefício da transação 

penal, realidade distinta da inserta nos autos, nestas razões, com fulcro 

no art. 494, I, do Diploma Processual Civil, bem como atento à inteligência 

extraída do art. 3º do Código Processual Penal jungido com art. 92 da Lei 

9.099/1995, retifico a predita deliberação devendo constar da seguinte 

maneira:

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Assim, ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da composição civil, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO. Sem 

custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

Barra do Garças- MT, 13 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 221885 Nr: 3985-26.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Feitosa Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 SENTENÇA

Código: 221885

Vistos.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Felipe Feitosa Viana, visando apurar a eventual prática da 

infração penal de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 

11.343/06), fatos ocorridos em 28 de fevereiro 2016.

 Vieram-me os autos conclusos.

 Em síntese é o relato essencial.

 Fundamento. Decido.

 2. Inicialmente, insta trazer à baila que o delito em apreço é norteado por 

Legislação Específica, ora denominada Lei de Drogas. Com efeito, urge 

ressaltar que o referido diploma legal consagra o lapso temporal de 02 

(dois) anos para que se opere a prescrição, consoante percorre o 

Capítulo III – corresponde aos arts. 27 usque 30.

3. Neste diapasão, coadunando com a premissa alhures mencionada, 

faz-se imperioso registrar que descortina-se com mero embasamento na 

data da ocorrência, que o período contemplado por lei para acionar o 

Poder Judiciário ensejando ao Estado o exercício do ius puniendi está 

extrapolado, desta forma, o caderno investigativo sinaliza acerca da 

imprescindibilidade da recognição do instituto prescricional, o que por 

consectário impõe à declaração do marco final da punibilidade.

4. Isto posto e observando a combinação do artigo 61 do Código de 

Processo Penal com o art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a 

punibilidade do fato sub judice com fulcro na inteligência extraída do art. 

107, IV do Código Penal.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 6. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

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

Barra do Garças-MT, 10 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002447-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAQUEL SAO BERNARDO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEME SAO BERNARDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002447-16.2018.8.11.0006 REQUERENTE: RAQUEL SAO BERNARDO DA 

SILVEIRA REQUERIDO: NOEME SAO BERNARDO Vistos etc. Tendo em 

vista o lapso temporal decorrido, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos a cópia da 

sentença que decretou a interdição da requerida, 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, 18 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005320-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))
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ALINE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005320-86.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ALINE DA SILVA RODRIGUES 

REQUERIDO: CLEONICE MARIA DA SILVA RODRIGUES Vistos etc. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que o atestado médico 

acostado é datado de 27/03/2007. Dessa maneira, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar 

aos autos atestado e/ou relatório médico pormenorizado e atual acerca do 

estado de saúde da interditanda, 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. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 10 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 162680 Nr: 10480-85.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta pelo Ministério 

Público, em favor de Sofia Aparecida Magri Mendes, em face do Estado de 

Mato Grosso, em que o Exequente pleiteia a garantia de tratamento médico 

essencial à saúde da infante.

Conforme se depreende dos autos, a pretensão inicial foi efetivada após a 

realização de penhora online nas contas do Estado de Mato Grosso e 

consequente expedição de alvará em favor da empresa Mamãe Canguru 

(fl. 293).

Deste modo a extinção do presente feito por cumprimento integral da 

obrigação é medida que se impõe.

Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto e em consonância com a manifestação ministerial, 

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

art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

Sem custas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000981-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. D. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. F. (RÉU)

A. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 

(TRINTA) DIAS Expedido por ordem do(a) MM. ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS Dados do processo: Processo: 1000981-55.2016.8.11.0006; 

Valor causa: $880.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[Guarda]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): PEDRO JOSE 

DE FARIA Parte Ré: RÉU: ANTÔNIO DE ARRUDA, VERA LUCIA DE 

FRANÇA Finalidade: CITAÇÃO DO REQUERIDO DE ANTONIO DE ARRUDA, 

para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, responda a ação. 

Resumo da Inicial: Assevera o autor que propôs a presente demanda para 

obter judicialmente a guarda da menor, posto que possui a guarda fática 

desde pouco mais de 01 (um) ano do nascimento de Amábile, sendo que 

presta toda a assistência necessária para o desenvolvimento da criança. 

Narra, ainda, que os requeridos deixaram a menor em situação de risco, 

vez que são dependentes químicos e não possuírem estrutura mínima para 

prestar assistência necessária a esta. Dessa forma, requer a guarda de 

Amábile Antonia de França Arruda para poder representá-la nas 

situações necessárias, bem como cuidar e zelar pelos interesses da 

criança. Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50. Trata-se de Ação de Guarda proposta 

por Pedro José de Faria em desfavor de Antonio de Arruda e Vera Lucia 

de França, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, em 

benefício da criança Amábile Antonia de França Arruda. Assevera o autor 

que propôs a presente demanda para obter judicialmente a guarda da 

menor, posto que possui a guarda fática desde pouco mais de 01 (um) 

ano do nascimento de Amábile, sendo que presta toda a assistência 

necessária para o desenvolvimento da criança. Narra, ainda, que os 

requeridos deixaram a menor em situação de risco, vez que são 

dependentes químicos e não possuírem estrutura mínima para prestar 

assistência necessária a esta. Dessa forma, requer a guarda de Amábile 

Antonia de França Arruda para poder representá-la nas situações 

necessárias, bem como cuidar e zelar pelos interesses da criança. Não 

obstante os argumentos apresentados pela requerente, verifico imperioso, 

quanto ao pedido liminar, resguardar o direito de apreciá-la após a 

realização do estudo psicossocial. Diante disso, dentro do poder de 

cautela, entendo que deva ser oportunizado à parte contrária o direito a 

resposta, para, após, analisar o pedido liminar, não havendo qualquer 

ilegalidade ou abusividade em tal determinação, mormente porque a 

manifestação do réu pode ser imprescindível para desatar eventuais 

dúvidas na formação do convencimento acerca do pleito formulado. Nesse 

sentido, transcrevo o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APRECIAÇÃO A SER REALIZADA 

APÓS A CONTESTAÇÃO - LEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DA MEDIDA PELO TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - 

IMPROVIDO. Ao magistrado é lícito reservar-se a apreciar o pedido de 

tutela antecipada após a contestação, mormente porque a manifestação 

do réu pode ser imprescindível para desatar eventuais dúvidas na 

formação do convencimento do juiz acerca do pleito formulado. Se não 

houve juízo de mérito na instância inferior, a esta Corte recai a vedação de 

apreciar o pedido liminar, sob pena de supressão de instância.” (TJMS, 

Turma: Terceira Turma Cível , Feito: Agravo - N. 2003.013895-1/0000-00 - 

Campo Grande, Relator: Exmo. Sr. Des. Hamilton Carli).” Tendo em vista os 

endereços dos requeridos acostado aos autos, citem-os para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal. Caso a tentativa de citação reste 

infrutífera, proceda-se à citação via edital, na pessoa do executado. 

Após, decorrido o prazo, sem manifestação da parte requerida, vejo 

necessária a nomeação de curador especial. Assim, considerando a regra 

legal prevista no artigo 72, inciso II do Novo Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe desde já, curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica - 

EMAJ, que deverá ser intimado para apresentar contestação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para 

realização de estudo psicossocial na residência da requerente, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com a juntada do relatório psicossocial, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.Assinado 

digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) ALETHEA 

ASSUNCAO SANTOSJuiz 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, Rosemar da Silva Santos, técnica judiciária , digitei. Cáceres, 25 

de setembro de 2018 SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000981-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. D. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. F. (RÉU)

A. D. A. (RÉU)
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Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 

(TRINTA) DIAS Expedido por ordem do(a) MM. ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS Dados do processo: Processo: 1000981-55.2016.8.11.0006; 

Valor causa: $880.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[Guarda]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): PEDRO JOSE 

DE FARIA Parte Ré: RÉU: ANTÔNIO DE ARRUDA, VERA LUCIA DE 

FRANÇA Finalidade: CITAÇÃO DO REQUERIDO DE ANTONIO DE ARRUDA 

e VERA LUCIA DE FRANÇA, para que, caso queiraM , no prazo de 15 

(quinze) dias, respondaM a ação. Resumo da Inicial: Assevera o autor que 

propôs a presente demanda para obter judicialmente a guarda da menor, 

posto que possui a guarda fática desde pouco mais de 01 (um) ano do 

nascimento de Amábile, sendo que presta toda a assistência necessária 

para o desenvolvimento da criança. Narra, ainda, que os requeridos 

deixaram a menor em situação de risco, vez que são dependentes 

químicos e não possuírem estrutura mínima para prestar assistência 

necessária a esta. Dessa forma, requer a guarda de Amábile Antonia de 

França Arruda para poder representá-la nas situações necessárias, bem 

como cuidar e zelar pelos interesses da criança. Despacho/Decisão: 

Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o art. 12 da Lei 

1.060/50. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Pedro José de Faria 

em desfavor de Antonio de Arruda e Vera Lucia de França, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, em benefício da criança 

Amábile Antonia de França Arruda. Assevera o autor que propôs a 

presente demanda para obter judicialmente a guarda da menor, posto que 

possui a guarda fática desde pouco mais de 01 (um) ano do nascimento 

de Amábile, sendo que presta toda a assistência necessária para o 

desenvolvimento da criança. Narra, ainda, que os requeridos deixaram a 

menor em situação de risco, vez que são dependentes químicos e não 

possuírem estrutura mínima para prestar assistência necessária a esta. 

Dessa forma, requer a guarda de Amábile Antonia de França Arruda para 

poder representá-la nas situações necessárias, bem como cuidar e zelar 

pelos interesses da criança. Não obstante os argumentos apresentados 

pela requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após a realização do estudo psicossocial. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido liminar, 

não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal determinação, 

mormente porque a manifestação do réu pode ser imprescindível para 

desatar eventuais dúvidas na formação do convencimento acerca do 

pleito formulado. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APRECIAÇÃO 

A SER REALIZADA APÓS A CONTESTAÇÃO - LEGALIDADE - 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PELO TRIBUNAL - 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPROVIDO. Ao magistrado é lícito 

reservar-se a apreciar o pedido de tutela antecipada após a contestação, 

mormente porque a manifestação do réu pode ser imprescindível para 

desatar eventuais dúvidas na formação do convencimento do juiz acerca 

do pleito formulado. Se não houve juízo de mérito na instância inferior, a 

esta Corte recai a vedação de apreciar o pedido liminar, sob pena de 

supressão de instância.” (TJMS, Turma: Terceira Turma Cível , Feito: 

Agravo - N. 2003.013895-1/0000-00 - Campo Grande, Relator: Exmo. Sr. 

Des. Hamilton Carli).” Tendo em vista os endereços dos requeridos 

acostado aos autos, citem-os para, querendo, apresentar contestação no 

prazo legal. Caso a tentativa de citação reste infrutífera, proceda-se à 

citação via edital, na pessoa do executado. Após, decorrido o prazo, sem 

manifestação da parte requerida, vejo necessária a nomeação de curador 

especial. Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil, nomeio-lhe desde já, curador especial, 

o Núcleo de Prática Jurídica - EMAJ, que deverá ser intimado para 

apresentar contestação no prazo legal, ficando consignado que no 

exercício do múnus público não se aplica o ônus da impugnação 

especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do artigo 341 do 

mesmo codex, sendo cabível, portanto, contestação genérica. Intime-se a 

equipe multidisciplinar deste Juízo para realização de estudo psicossocial 

na residência da requerente, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada 

do relatório psicossocial, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se.Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 

11.419/2006) ALETHEA ASSUNCAO SANTOSJuiz 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, Rosemar da Silva Santos, 

técnica judiciária , digitei Cáceres, 25 de setembro de 2018 SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

LETICIA BORGES GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA MANIFESTAR NOS AUTOS 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 5 dias, manifeste com 

relação ao teor dos documentos juntados ao feito pela parte requerida (ID 

15522233), pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, xx de xxxx 

de xxxx Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004808-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DOS SANTOS ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI (REQUERIDO)

ORLANDO MARIUSSI (REQUERIDO)

ELIO MARIUSSI (REQUERIDO)

JANDIRA DANTAS SINIZ MARIUSSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO 

DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 5 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 15428342), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 25 de setembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002548-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS (ADVOGADO(A))

ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000577-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS (ADVOGADO(A))

IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA (REQUERENTE)

JOAO CARLOS DA COSTA (ADVOGADO(A))

DANIEL REDIVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RAIMUNDO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Aguardando resposta do Juízo deprecante, superado o prazo 

sem a vinda das informações necessárias, será devolvida a missiva, sem 

cumprimento.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YOSHITOKI YAMAVAKI (AUTOR(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL CEBALHO DE SOUZA (RÉU)

SANDRA GISELE TOMAZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000837-13.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

YOSHITOKI YAMAVAKI RÉU: ABEL CEBALHO DE SOUZA, SANDRA 

GISELE TOMAZ I – Relatório Trata-se de ação de cobrança c/c 

indenização por danos materiais e morais ajuizada por YOSHITOKI 

YAMAVAKI em face de ABEL CEBALHO DE SOUZA e SANDRA GISELE 

TOMAZ, todos qualificados nos autos. Sustenta o autor que é proprietário 

de um imóvel residencial que fora locado aos réus em 2012, após um 

longo período de concessão de uso à ré Sandra Gisele Tomaz. Afirma 

que, com o início da locação, as partes acordaram que, nos anos de 2012, 

2013 e 2014, fora autorizada a realização de benfeitorias no imóvel pelos 

réus, cujos valores das obras seriam abatidos dos alugueis devidos. 

Ainda, narra que, nos anos de 2015 a 2017, mesmo sem autorização, os 

réus prosseguiram com a realização de benfeitorias e deixaram de efetuar 

o pagamento dos alugueis aos autores. Sustentam que os réus foram 

notificados a desocuparem o imóvel e que deixaram de comunicar a data 

da desocupação, sendo que o autor apenas ingressou no imóvel em julho 

de 2017. Afirma, no mais, que, além dos prejuízos com a falta de 

pagamento dos alugueis, arcou com inúmeros débitos deixados pelos 

réus, até o mês de fevereiro de 2017, tais como despesas de água, 

energia, multas de religação e IPTU, os quais pretende o ressarcimento. 

Além disso, alega que fora necessária a realização de diversas 

benfeitorias no imóvel, após a saída dos demandados, os quais também 

pretendem ser ressarcidos, juntamente com indenização por danos 

morais. Instruiu a inicial com documentos. A inicial foi recebida no id. 

11981765. Realizada audiência de conciliação, constatada a presença das 

partes, não houve acordo (id. 13624127). A parte autora, na petição de id. 

14113123, pugnou pela decretação de revelia dos réus e julgamento 

antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. II – Fundamentação Não 

havendo preliminares a serem analisadas, como também inexistem 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX, da CF/88, bem como do art. 371 do CPC. 

Considerando que a parte ré não contestou o pedido inicial, torna-se 

factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil), mormente porque as provas carreadas aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda com a consequente aplicação da regra do 

art. 344 do Código de Processo Civil. Nesse passo, com relação à 

cobrança dos alugueis e das despesas com fornecimento de água, 

energia, multa e IPTU, apesar de a presunção de veracidade decorrente 

do art. 344 do Código de Processo Civil ser relativa, pela análise dos 

autos, os pedidos formulados pela parte autora merecem ser acolhidos, 

pois o conjunto probatório demonstra a tese esposada na inicial, 

sustentando a presunção que lhe favorece. Isso porque a relação 

contratual entre as partes restou devidamente comprovada por meio dos 

instrumentos contratuais de locação juntados aos autos (ids. 11978273, 

11978298, 11978332, 11978356 e 11978377), que indicam, além do valor 

mensal do aluguel, que as taxas referentes ao fornecimento de água, 

energia e IPTU deveriam ser arcadas pelo locatário. Já os documentos de 

ids. 11978604, 11978642, 11978665, 11878600, 11978729, 11978770 

apontam os débitos do imóvel, devidamente pagos pelo autor. Assim, cabia 

à parte ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

pretensão requerida pela parte autora, contudo, mesmo ciente da presente 

demanda, deixou de apresentar nos autos. Logo, com relação aos débitos 

dos alugueis e despesas previstas no contrato, referentes ao imóvel, com 

a contumácia dos demandados, tais despesas restaram incontroversas. 

Afinal, não se depara com qualquer elemento nos autos que deponha 

contra a alegação da parte autora, sendo que, nesse ponto, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Lado outro, no que toca às 

alegadas despesas com reformas realizadas no bem após a desocupação 

pelos réus, aduz a parte autora que fora necessária a sua realização em 

razão do estado em que deixaram o imóvel, bem como pelas benfeitorias 

inacabadas realizadas pelos demandados. Nesse passo, é certo que os 

locatários tinham o dever de proceder à devolução do bem locado no 

mesmo estado em que o receberam, salvo danos decorrentes do decurso 

do tempo e de uso regular, além de benfeitorias autorizadas. Volvendo os 

olhos aos documentos constantes dos autos, não se descura de que 

foram adquiridos inúmeros materiais de construção, bem como a 

realização de serviços de obras contratadas pela parte autora. Contudo, a 

parte demandante não demonstrou nos autos que, no início da relação 

locatícia, encontrava-se o imóvel em perfeito estado de conservação ou 

que seriam necessárias benfeitorias que não foram promovidas pelos 

réus. Para comprovar que houve mau uso, deterioração demasiada 

provada pelos réus ou benfeitorias inacabadas, era de rigor a elaboração 

de laudo de vistoria inicial, a fim de viabilizar o estado de conservação e 

possibilitar se aferir a exata situação do imóvel objeto de exame no 

momento da assinatura do contrato. E não existe nos autos o laudo de 

vistoria inicial, documento necessário para o confronto com eventual 

constatação realizada após a entrega do imóvel, bem como para se apurar 

eventual danificação no espaço, apto a ensejar a indenização perseguida. 

Nesse passo, dispõe o artigo 22, inciso V, da Lei 8.245/91, que versa 

sobre as relações locatícias, ser obrigação do locador fornecer ao 

locatário descrição minuciosa do estado do imóvel, com expressa 

referência aos eventuais defeitos existentes, documento este não 

elaborado pela parte autora, o que impede, neste momento, a análise exata 

da extensão de eventual deterioração existente no imóvel ou mesmo que 

fora necessária a realização de benfeitorias após a desocupação. 

Nesses casos, já se decidiu que: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

EVENTUAIS ESTRAGOS EM IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE 

LOCAÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS ALEGADOS 

ESTRAGOS OCORRERAM NO PERÍODO DA LOCAÇÃO - FALTA DE 

VISTORIA INICIAL E VISTORIA FINAL SEM A NOTIFICAÇÃO DO INQUILINO - 

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. A falta de vistoria inicial e da prova de que os 

estragos ocorreram no período da locação, torna improcedente o pedido 

de cobrança de eventuais danos no imóvel supostamente causados pelo 

inquilino. A prova dos danos materiais há que ser inconteste, vale dizer, 

devidamente demonstrada, sob pena de não ser acolhido o pedido em que 

se busca obter eventual reparação por danos materiais, porquanto estes 

não se presumem. (TJMT - Ap 92266/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) (negrito nosso)” “LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL - RESSARCIMENTO DE DANOS - AVARIAS CAUSADAS PELO 

LOCATÁRIO LAUDO DE VISTORIA ASSINADO PELO LOCATÁRIO NÃO 

ELABORADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA - SENTENÇA MANTIDA 

Na medida em que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a 

responsabilidade do locatário e respectivos fiadores pelos danos 

experimentados, uma vez que a vistoria realizada unilateralmente pela 

autora não é capaz de comprovar o real estado de conservação do imóvel 

por ocasião da entrega das chaves, de rigor a improcedência do pedido 

i n d e n i z a t ó r i o  -  A p e l o  i m p r o v i d o .  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o 

0109181-25.2008.8.26.0011; Relator (a): José Malerbi; Órgão Julgador: 35ª 

Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 25/08/2014; Data de Registro: 28/08/2014) (negrito 

nosso)” “RECURSO APELAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO DE 

COBRANÇA RESSARCIMENTO DE DANOS. Ação de cobrança. Valores 

dispendidos pelo locador para reparar danos em imóvel locado. Ausência 

de laudo de vistoria inicial. Danos materiais não comprovados. Impossível, 

diante do conjunto probatório coligido, se aferir o estado do imóvel no 

momento de início do contrato. Indenização não devida. Exegese do artigo 

333, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência. Sentença 

mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; Apelação 

0046203-03.2011.8.26.0562; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão 

Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6ª. Vara Cível; 

Data do Julgamento: 13/03/2014; Data de Registro: 14/03/2014) (negrito 

nosso)” Aliada a ausência de vistoria inicial, não foram especificadas pela 

parte autora quais as benfeitorias autorizadas e realizadas pelos réus, 

bem como as que restaram inacabadas e aquelas supostamente 

necessárias após a desocupação, razão pela qual as alegações 

genéricas não podem ser tidas como prova suficiente dos danos 

supostamente causados ao bem, até porque, como já dito, impossível 

aferir o estado anterior do imóvel, quando do início da locação. Dessa 

feita, havendo dúvidas se os danos verificados no imóvel ocorreram no 

período da locação ou se já preexistentes, não há como impor esse ônus 

à parte demandada, mormente porque a parte autora possuía plenas 
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condições de apresentar provas seguras acerca do estado do imóvel. Ou 

seja, sem prova do estado do imóvel, bem como dos supostos danos a ele 

causados, impossível o acolhimento da pretensão no que toca ao 

ressarcimento de despesas com benfeitorias. Do mesmo modo, incabível a 

condenação em indenização por danos morais, uma vez que, como é 

cediço, o descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização 

por danos extrapatrimoniais, ressalvadas situações excepcionais, o que 

não é o caso. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANOS MORAIS – ALUGUEL DE BOX/CAMAROTE DE EXPOSIÇÃO – 

CONTRATO ATÍPICO – CLÁUSULA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA – 

INOBSERVÂNCIA – RENOVAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de 

aluguel de Box/Camarote de Feira de Exposição, que se realiza uma vez 

ao ano, com pagamento antecipado, sem fins comerciais ou residenciais é 

atípico, sujeitando-se as relações materiais ao estrito teor do pacto e à 

observância das normais gerais previstas no Código Civil. Havendo 

cláusula expressa de preferência essa deve ser observada em sua 

integralidade. A hipótese de mero descumprimento contratual, incapaz de 

gerar ofensa aos direitos de personalidade da parte, não gera danos 

morais. (TJMT – Ap 75126/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, 

Publicado no DJE 25/09/2017) (negritei)” Afinal, os aborrecimentos 

narrados pelo autor são inerentes à relação locatícia em que se depara 

com a inadimplência de uma das partes, não se destoando de qualquer 

situação que ultrapasse os dissabores do cotidiano. III- Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, razão pela qual CONDENA a parte demandada, de 

forma solidária, ao pagamento da quantia referentes aos alugueis em 

atraso dos anos de 2015 e 2016, no valor de R$ 15.480,00, e despesas 

com o pagamento de IPTU, energia elétrica, água e outros, no valor de R$ 

4.548,49, conforme indicados na inicial, devendo incidir sobre esses 

valores juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data de cada vencimento dos alugueis (no 

que toca aos alugueis) e da data de cada pagamento realizado (com 

relação às despesas de IPTU, água e energia elétrica). Diante da 

sucumbência recíproca, afinal, a parte autora decaiu quando ao pleito de 

ressarcimento da quantia gasta com a reforma do imóvel e indenização 

por danos morais, CONDENAM-SE as partes ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, como dispõe o art. 85 c/c o art. 86, ambos do CPC, rateados 

igualmente entre as partes, sendo vedada a compensação. Contudo, 

condenação essa suspensa com relação à parte autora, na base no art. 

98, § 3º, do CPC, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita. JULGA-SE 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do 

CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002930-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo para apresentação 

de manifestação defensiva.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005577-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA KUSTHER CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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, 25 de setembro 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.: 198437 Nr: 2536-27.2016.811.0006

 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: MARILENE MIRANDA TESCH DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SOARES, ALVASSIR 

FERREIRA DE ALENCAR, ELIDIO DE SOUZA NEVES, MARCELINA FÁTIMA 

BRAGA DE ALENCAR, LIDIA BELTRÃO NEVES, NIVALDO CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164009 Nr: 1233-46.2014.811.0006

 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: EDSON PENHA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9982/MS, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9979/MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A 

MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar ambas as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para manifestar-se e requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160998 Nr: 8808-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, DENISE SILVA DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE ANNE SILVA MOURA, HILTON SIDNEY 

DE MOURA, ROSEMEIRE SILVA MORANDI, LAUZIMAR FERNANDO 

MORANDI, RICARDO EMANUEL CASTRO, CLELIA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:4657, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15.961/MT, 

Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ ANTÔNIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883/B 
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OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, RODRIGO JUVENIZ 

S. DOS SANTOS - OAB:14738-B/MS, THIAGO CUNHA BRESCOVICI - 

OAB:13372-E

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

950/984-v).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80532 Nr: 7094-23.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOSUALDO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução ajuizada por DOSUALDO DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA em face de LUIZA DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, 

ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada via DJE 

para dar prosseguimento à execução (fl. 71), quedando-se inerte, 

conforme certificado à fl. 73.

Em despacho de fl. 74, este juízo determinou a intimação pessoa da parte 

autora para se manifestar, sob pena de extinção/arquivamento.

A parte exequente foi intimada via DJE (fl. 75) e pessoalmente (fl. 76-v) e 

novamente não se manifestou, como certificado à fl. 77.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. Os autores permaneceram inertes, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que os autores não promoveram as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136002 Nr: 5157-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG DE ALQUINO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da certidão negativa do Oficial 

de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58092 Nr: 4441-19.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADELANI DOMINGOS TAZZO, 

MARIA ESTELINA BORGES TAZZO, MARLENE GOMES DA SILVA, 

GLAUCIENE BORGES TAZZO, DOUGLAS BORGES TAZZO, ALBERTO 

GOMES, MARLENE GOMES DA SILVA, JOSÉ MMARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação de recuperação de coisa vendida com reserva de 

domínio com pedido de medida liminar por ANTONIO PEDRO FELIPE em face 

de ESPOLIO DE ADELANI DOMINGOS TAZZO e OUTROS, todos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 208/209), sob pena de 

extinção.

Entretanto, consoante certidão de fl. 166 o prazo transcorreu sem que a 

parte autora tivesse acostado aos autos nenhuma manifestação, deixando 

de promover o andamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O autor permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que os autores não promoveram as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87345 Nr: 2811-20.2009.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerente 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12831 Nr: 2300-37.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFT ART INFORMÁTICA LTDA, JARBAS DE 

SOUZA PIRES, EDIENE CINTRA PIRES, IBRAIM ATALA, ELZIRA PIRES 

ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de INTIMAR a parte exequente por meio de seus patronos para anexar 

nova planilha atualizada no prazo de 10 (dez) dias
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192720 Nr: 9981-33.2015.811.0006

 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: CHRISTOPHER NASCIMENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:16.008, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 7 de dezembro 

de 2018 das 8h às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157859 Nr: 5573-67.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PIRES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 157859

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

SANTANDER FINANCIAMENTOS em face de LUCIANO PIRES BATISTA, 

ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 79), sob pena de 

arquivamento.

Entretanto, consoante certidão de fl. 80 o prazo transcorreu sem que a 

parte autora tivesse acostado aos autos nenhuma manifestação, deixando 

de promover o andamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. Os autores permaneceram inertes, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que os autores não promoveram as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81222 Nr: 7737-78.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.B. FREIRE BARBOSA, HELOÍSA BRANT 

FREIRE BARBOSA, NILTON DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da certidão negativa do Oficial 

de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4175 Nr: 21-93.1991.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC&CL-STCER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIRLENE P. DOS SANTOS - 

OAB:14.232, MARCO ANTONIO MARI - OAB:15.803 MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRANQUINHO - 

OAB:8644/MT

 Por fim, considerando que o objetivo da execução é a satisfação do 

crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados 

bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática sobre a 

localização do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que 

determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso a 

exequente a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s . À s  p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s .  I N T I M E - S E . 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 186011 Nr: 5788-72.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da certidão negativa do Oficial 

de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141243 Nr: 10920-52.2011.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 INTIMAÇÃO - PARTE EMBARGADA

 MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte embargada, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 10 dias, cumpra 

o item n. 3 da decisão de fls. 283/283-v.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 136944 Nr: 6190-95.2011.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 10 dias, efetue o 

cumprimento do item n. 3 da decisão de fls. 108.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136944 Nr: 6190-95.2011.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos, notadamente informando o endereço atualizado da parte requerida 

para fins de citação, sob pena de extinção (cf. decisão - fls. 113/113-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

 

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: 

1001764-47.2016.8.11.0006; Valor causa: $285,651.14; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

ROSALVO CARNEIRO. Impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com o 

fito de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada o dia 07 de novembro de 2018 as 14h00M, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. "Concomitante, oriento as partes a comparecerem ao 

ato com a disposição e capacidade para transigir, pois não é incomum 

ocorrer atos totalmente inócuos onde instituições financeiras encaminham 

prepostos para unicamente dizer que “não há propostas”. Neste caso, na 

eventualidade da plena indisposição à transação, deverá a parte 

manifestar-se previamente nos autos, no prazo de 15 dias, evitando a 

realização de ato desnecessário". DESPACHO: Vistos etc. Nos termos do 

art. 139, V do Código de Processo Civil, delibero pela realização de 

audiência de conciliação entre as partes pelo Centro Judiciário. Não 

obstante, advirto as partes que a ausência injustificada poderá implicar 

atentado à dignidade da justiça, sujeitando-se a parte desidiosa à multa de 

até 2% sobre o valor da causa. Concomitante, oriento as partes a 

comparecerem ao ato com a disposição e capacidade para transigir, pois 

não é incomum ocorrer atos totalmente inócuos onde instituições 

financeiras encaminham prepostos para unicamente dizer que “não há 

propostas”. Neste caso, na eventualidade da plena indisposição à 

transação, deverá a parte manifestar-se previamente nos autos, no prazo 

de 15 dias, evitando a realização de ato desnecessário. Saliento que após 

a realização da audiência, caso o acordo não seja consubstanciado, o 

processo permanecerá concluso para a análise do pedido de substituição 

de penhora. Expeça-se o necessário. SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

 

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: 

1001764-47.2016.8.11.0006; Valor causa: $285,651.14; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

ROSALVO CARNEIRO. Impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com o 

fito de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada o dia 07 de novembro de 2018 as 14h00M, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. DESPACHO: Vistos etc. Nos termos do art. 139, V do 

Código de Processo Civil, delibero pela realização de audiência de 

conciliação entre as partes pelo Centro Judiciário. Não obstante, advirto as 

partes que a ausência injustificada poderá implicar atentado à dignidade 

da justiça, sujeitando-se a parte desidiosa à multa de até 2% sobre o valor 

da causa. Concomitante, oriento as partes a comparecerem ao ato com a 

disposição e capacidade para transigir, pois não é incomum ocorrer atos 

totalmente inócuos onde instituições financeiras encaminham prepostos 

para unicamente dizer que “não há propostas”. Neste caso, na 

eventualidade da plena indisposição à transação, deverá a parte 

manifestar-se previamente nos autos, no prazo de 15 dias, evitando a 

realização de ato desnecessário. Saliento que após a realização da 

audiência, caso o acordo não seja consubstanciado, o processo 

permanecerá concluso para a análise do pedido de substituição de 

penhora. Expeça-se o necessário. SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001374-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da 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 14721837), o que entender de direito. Cáceres, 25 de setembro 

de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002518-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

VALERIO ZANATA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID Num. 15519186 ). Por corolário impulsiono os 

autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado 

acoste ao feito a impugnação das contestações no prazo legal. 

Cáceres/MT, 25 de setembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

REGINALDO NEVES RODRIGUES (AUTOR(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 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID Num. 15535020). Por corolário impulsiono os 

autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado 

acoste ao feito a impugnação da contestação no prazo legal. Cáceres/MT, 

25 de setembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Expedido por ordem do(a) 

MM. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: 

Processo: 1003568-79.2018.8.11.0006; Valor causa: $27,726.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA Parte Ré: 

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME. Impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com o 

fito de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada o dia 17 de outubro de 2018 às 16:30, que será realizada no 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. ADVERTÊNCIAS: 1. Fica advertido que 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. 2. 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. Cáceres, 25 de setembro de 

2018. SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Dados do processo: Processo: 1002181-29.2018.8.11.0006; 

Valor causa: $9,450.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): VAGNER 

SOUZA DE PAULA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECORRENDO PRAZO PARA 

CONTESTAÇÃO Cáceres-MT, 25 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002924-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

N. E. D. S. D. S. (AUTOR(A))

ROSENILDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (RÉU)

 

AGUARDANDO CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004812-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

VANESSA CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (RÉU)

MARCEL DE SA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação das partes para 

que, no prazo comum de 15 dias, indiquem com precisão e justificativa as 

provas que pretendem produzir. No caso da pretensão de ouvir 

testemunhas deverão desde já apresentar o rol. Eu, Joel Soares Viana 

Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000701-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

NAOR DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Dados do processo: Processo: 1000701-84.2016.8.11.0006; 

Valor causa: $100,000.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL (129). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): LATICINIO 

SAO LUIZ LTDA - ME, SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 

ME Parte Ré: RÉU: CREDORES, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT, MUNICIPIO DE CÁCERES, BANCO DO BRASIL S.A, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação das partes para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar(em) acerca da petição e documentos acostados pelo 

administrador Judicial (ID Num. 14981558). Cáceres-MT, 25 de setembro 

de 2018. Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista 

Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001787-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VILELA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO (REQUERIDO)

ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001787-90.2016.8.11.0006; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS VILELA Parte Ré: REQUERIDO: FERNANDO 

CESAR PINHEIRO CARNEIRO Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação das partes para apresentarem as Alegações Finais, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cáceres-MT, 25 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002560-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

EVERTON SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Dados do processo: Processo: 1002560-67.2018.8.11.0006; 

Valor causa: $1,709.50; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): EVERTON 

SANTANA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a 

contestação apresentada é tempestiva (ID Num. 15417455). Por corolário 

impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado acoste ao feito a impugnação da contestação no prazo legal. 

Cáceres/MT, 25 de setembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004674-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN RAFFAEL DOS ANJOS GOMES (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

DECORRENDO PRAZO PARA RECURSO

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000987-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

ELIANA DO COUTO DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

NOEL JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS (AÇÃO DE 

USUCAPIÃO) PRAZO - 15 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1000987-91.2018.8.11.0006; Valor causa: $34,347.01; Tipo: Cível; 

Espécie: USUCAPIÃO (49); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Tipo: Cível Espécie: Usucapião 

Extraordinário Habitacional Parte Autora: NOEL JOSE DE ALMEIDA, ELIANA 

DO COUTO DA SILVA Parte Ré: ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E 

FARIA. Pessoa(s) a ser(em)intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência 

dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 dias, nos 

termos do art. 259, incisos I e III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de 

Registros Públicos, este com aplicação analógica. RESUMO DA INICIAL: 

"Ação de Usucapião Extraordinário Habitacional ajuizada por Noel José de 

Almeida e Eliana da Silva Almeida, em face de Espólio de Jaques Souto da 

Costa e Faria, representado pela Herdeira Inventariante Anna Carolina 

Barbosa Souto e Faria; Os autores usucapientes na qualidade de legítimos 

possuidores (DOC. Anexo), pleiteiam neste juízo a sentença declaratória 

de usucapião , com fundamento no que prevê o artigo 1.238, Parágrafo 

Único, do Código Civil, uma vez que exercem a posse mansa, ininterrupta, 

pacífica, duradora e com animus de dono, do imóvel urbano, situado no 

Loteamento denominado Espirito Santo, “LOTE 09, QUADRA 77”, com 

metragem da área de 364,00 m² (trezentos e sessenta e quatro metros 

quadrados) registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – 

MT, sob a matrícula nº 4.459, Livro Nº. 2-D-5 (DOC. Anexo) e conforme 

inscrição imobiliária de nº. 101000770258001 Prefeitura de Cáceres/MT. 

Da Legitimidade Ativa, são legítimos possuidores da referida área em que 

detém a posse mansa, ininterrupta, pacífica e prolongada por tempo 

superior há 15 (quinze) anos (por si e por seus antecessores), usando o 

imóvel como MORADIA ÚNICA E HABITUAL. Da Legitimidade Passiva, 

Analisando a Certidão de Matricula a matrícula nº 4.459, Livro Nº. 2-D-5, 

do 1º R.G.I da Comarca de Cáceres, é notório que o registro do domínio do 

imóvel subsiste em nome do ESPÓLIO DE JAQUES SOUTO DA COSTA E 

FARIA, representado pela Herdeira Inventariante ANNA CAROLINA 

BARBOSA SOUTO E FARIA. Assim, o liame entre as partes encontra-se 

demonstrado, razão pela qual se torna inconteste a sua legitimidade para 

figurar no polo passivo da presente demanda, conforme disposições do 

artigo 942 do Novo CPC. O marco inicial da posse que ora se espera 

declarar, teve início através do contrato Particular de Compra e Venda 

celebrado entre o autor NOEL JOSE DE ALMEIDA e o Sr. SAMUEL DE 

ALMEIDA, ademais a DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DA UNIDADE 

CONSUMIDORA DE ENERGIA da residência, como se depreende do 

documento que a Concessionária de Energia Elétrica ENERGISA forneceu 

que assegura com veemência fornecimento de energia na Unidade 

Consumidora de Titularidade do autor NOEL JOSE DE ALMEIDA desde o 

ano de 2005. Cediço que a prescrição aquisitiva é uma das modalidades 

de aquisição originária da propriedade, não ocorrendo a transferência da 

propriedade, logo, não há que se falar em incidência do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, ante a inexistência do fato gerador 

do tributo. Por fim, requer 1. Seja a presente recebida, autuada e 

processada de acordo com o procedimento comum, conforme art. 318 do 

Código de Processo Civil. 2. Uma vez que os autos encontram-se 

instruídos com a declaração de hipossuficiência (DOC. anexo), requer a 

concessão do benefício da Justiça Gratuita aos autores usucapientes, por 

não possuírem meios para arcar com as custas deste processo, sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família. Fundamenta o seu pedido nos 

arts. 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil de 2015 e art. 5º, LXXIV de 

CF. 3. Julgar procedente os pedidos da presente ação, declarando a 

prescrição aquisitiva de domínio do objeto da presente demanda o 

denominado Loteamento Espirito Santo, “LOTE 09, QUADRA 77”, com 
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metragem da área de 364,00 m² (trezentos e sessenta e quatro metros 

quadrados) registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – 

MT, sob a matrícula nº 4.459, Livro Nº. 2-D-5 (DOC. Anexo) e conforme 

inscrição imobiliária de nº. 101000770258001 Prefeitura de Cáceres/MT, 

ordenando a expedição do competente mandado ao Registro de Imóveis 

desta Comarca, ou seja, o Serviço Notarial do 1º Registro de Imóveis da 

Comarca de Cáceres/MT, a fim de que transcreva (de forma gratuita) a 

sentença em nome dos autores usucapientes qualificados no preâmbulo 

desta inicial. 4. Para efeito de viabilizar o cumprimento de decisão do Poder 

Judiciário e garantir a prestação jurisdicional plena, os autores 

usucapientes REQUEREM a concessão da Gratuidade de Justiça como 

prevê o art. 98, §1º, inciso IX do CPC para que os atos extrajudiciais de 

notários e de registradores respectivos, indispensáveis à materialização 

do julgado seja COM GRATUIDADE DE EMOLUMENTOS. 5. Requer-se a 

citação da Réu usucapiendo, por meio do Sr. Oficial de Justiça, cujo 

endereço da representante legal encontra-se indicado no preambulo da 

inicial, para que, querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia 

e suas consequências jurídicas. 6. Em cumprimento ao disposto no inciso 

II, do Art. 319 do Novo CPC/2015, a requerente informa que não sabe 

precisar o endereço eletrônico dos réus. 7. Em cumprimento ao disposto 

nos arts. 246, § 3, do Código de Processo Civil de 2015, requer, a citação 

dos confinantes para manifestarem se há ou não interesse na causa. 8. 

Requerer-se ainda, a ciência das Fazenda Pública Municipal, Estadual e 

Federal, para que se manifestem sobre eventual interesse na causa 

(CPC/2015, art. 1.046, § 2º), assim como a intimação do órgão Ministerial 

para intervir no feito como Fiscal da Lei (CPC/2015, art. 178, inc. III e art. 

176 c/c art. 5º, inc. XXII e XXIII c/c art. 183 da CF). 9. Protesta provar o 

alegado por todos os meios de prova legalmente admitidos, e, especial 

através de inspeção judicial, prova documental e oitiva de testemunhas, 

nos termos do VI, do Art. 319, do Novo CPC/2015. 10. Requer-se a 

expedição de edital, com a finalidade de tornar pública a existência da 

presente demanda tornando possível a habilitação eventual dos 

interessados (litisconsortes), nos termos do artigo 259, inciso I do 

CPC/2015; 11. Com vistas a chegarem a um denominador comum, 

colocando fim a presente demanda, a autora usucapiente manifesta que 

possui interesse na realização de audiência de conciliação, nos termos do 

inciso VII, do Art. 319 do CPC/2015. 12. Requer a condenação da ré 

usucapida ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 82, § 2º 

e 85 do Código de Processo Civil. 13. Em atendimento ao que prevê o 

Artigo 319 do Novo Código de Processo Civil, informa que os autores não 

têm endereço eletrônico, bem como atribui-se a presente o valor de 

R$34.347,01 (trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e sete reais e um 

centavo), conforme valor Venal indicado no cadastro imobiliário do imóvel 

de nº 101000770258001 ". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel 

urbano, situado no Loteamento denominado Espirito Santo, “LOTE 09, 

QUADRA 77”, com metragem da área de 364,00 m² (trezentos e sessenta 

e quatro metros quadrados) registrado no Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres – MT, sob a matrícula nº 4.459, Livro Nº. 2-D-5 e 

conforme inscrição imobiliária de nº. 101000770258001 Prefeitura de 

Cáceres/MT. DESPACHO: "Vistos, etc... Defiro provisoriamente os 

benefícios da justiça gratuita. Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) 

para comparecerem 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 sistema PJE, 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.". 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, 

Gabriela Luna Silva Chaves (Estagiária), digitei. Cáceres, 25 de setembro 

de 2018. SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006021-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

E. H. D. O. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do 

CPC/15, devendo o valor de os honorários periciais (R$ 500,00), 

custeados pelo autor, serem recolhidos em 05 (cinco) dias e comprovado 

nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 238480 Nr: 6967-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

advocatícios de decisão que ainda não transitou em julgado.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

O sistema processual civil não admite o cumprimento provisório de 

obrigação de pagar honorários advocatícios de julgado contra a Fazenda 

Pública que ainda não transitou em julgado, de sorte que absolutamente 

impertinente o feito.

Nesse sentido:

TJ-SP - 21095561020178260000 SP 2109556-10.2017.8.26.0000 (TJ-SP)

 Data de publicação: 25/10/2017

 Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – CONVERSÃO DE 

APOSENTADORIA COMUM EM ESPECIAL – POLICIAL CIVIL INATIVO – 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – 

INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – 

INADMISSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. Cumprimento 

provisório de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de 

pagar quantia certa pela Fazenda Pública (art. 534 CPC ). Diferenças 

remuneratórias sobre prestações pretéritas de benefício previdenciário. 

Sentença pendente de recurso nos Tribunais Superiores. Ausência de 

trânsito em julgado. Inexigibilidade da obrigação. Regime diferenciado de 
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pagamento mediante precatório com base em sentença judicial transitada 

em julgado (art. 100 , §§ 1º e 5º , CF ). Inaplicabilidade ao Poder Público do 

regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia 

certa, após o advento da EC nº 30 /2000. Precedentes do STF. Decisão 

reformada. Impugnação acolhida. Recurso provido.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos, consta, DECIDO:

(a) Extinguir o feito por ausência de pressuposto de validade, forte no art. 

485, VI CPC;

(b) Sem custas e sem honorários;

(c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 205692 Nr: 7063-22.2016.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO,SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, COMISSÃO DE 

CONCURSO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que a resposta aos Embargos de Declaração (fls. 183/184) foi 

apresentada TEMPESTIVAMENTE. Nos termos do artigo 152, inciso VI do 

CPC/15, INTIMO O IMPETRANTE, por meio de seu advogado via DJE, no 

prazo de 5 (cinco) dias, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 6492 Nr: 66-92.1994.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIDIO MGIO & CIA LTDA., CLOVIS JOSE 

MÁGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:6184

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO o advogado subscritor da petição de fls. 237/253 para que 

fique ciente que, os autos encontram-se disponíveis nesta Secretaria para 

carga, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 238345 Nr: 6864-29.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DA CUNHA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dargilan Borges Cintra - 

OAB:9150/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)RECEBER A 

PEÇA INICIAL, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 

e 917 CPC/2015 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

mesmo diploma legal;b)DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender 

a penhora realizada no processo em apenso (Código 143433) nas contas 

da parte embargante, restituindo-se o valor constrito em seu favor, que 

deverá permanecer como depositário fiel até o deslinde da presente 

causa, observando o Provimento n.º 68/2018 CNJ;c)Cite-se o embargado 

da presente ação para apresentar resposta, forte no art. 920, I 

CPC/2015;d)Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134633 Nr: 3657-66.2011.811.0006

 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: VERIDIANA LETÍCIA DONEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO DE CONCURSO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, KELLY CRISTINA DA SILVA - OAB:8156, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RAFAELA EMILIA BORTOLINI - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

dois volumes (295 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que fique ciente do retorno dos autos e, no prazo de 15 dias, requeira o 

que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156007 Nr: 3605-02.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLAINNE DE PAULA DOS REIS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

dois volumes (413 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que fique ciente do retorno dos autos e, no prazo de 15 dias, requeira o 

que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155994 Nr: 3592-03.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON JOSÉ LARA MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 02 

volumes (323 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15,INTIMO o Requerido, via DJE/MT, através de seu advogado, para 

que no prazo de 15 dias, requeira o que entender pertinente.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002410-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDILSON CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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: 
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10/10/2018 Hora: 13:45(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE, O DOCUMENTO JUNTADO PELO ADVOGADO NO ID 

15453653, NÃO É REQUERIDO NO DESPACHO 15112454 (EXTRATO DE 

BALCÃO SPC E SERASA). SENDO ASSIM, PROCEDEREI COM A 

INTIMAÇÃO PELA SEGUNDA VEZ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002774-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALDO CESAR DA SILVA ORTIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/10/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS (ADVOGADO(A))

LEONOR LEITE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/10/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004973-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEIDE DE FATIMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO. VISTO QUE, A DECLARAÇÃO 

14993111 - Documento de Identificação (Declaração de Residência), NÃO 

ESTÁ COM FIRMA RECONHECIDA, PORTANTO, ANEXAR UM DOCUMENTO 

VALIDO, PODENDO SER UM COMPROVANTE OU A DECLARAÇÃO 

RECONHECIDA. SENDO ASSIM, INTIMO. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

( ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU EQUIVALENTE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ( X ) CONTA DE ÁGUA/ ENERGIA/ 

TELEFONE OU EQUIVALENTE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011744-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011744-30.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JUAREZ CAMPOS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Com a 

edição do Provimento n°. 68-CNJ, este Juízo adotou o entendimento de que 

liberação de valores referentes a cumprimento de sentença/execução 

somente serão efetuados após o pagamento integral do valor exequendo. 

Isto posto, indefere-se o pedido de levantamento de id. 14828889. 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira 

o que entender de direito. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

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. Indefere-se o pedido de id. 15011267, 

vez que há meios jurídicos que podem ser utilizados pela causídica, tais 

como ação de consignação em pagamento. Retornem os autos ao arquivo. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001704-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERREIRA BARBOSA (INTERESSADO)

CLYVERSON DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005666-71.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (ID 13836780). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. 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: 1005299-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTOS ALENCAR (REQUERENTE)

WILIAN EVANGELISTA (REQUERENTE)

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA 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 Tipo: 

Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/10/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 

de setembro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 49 de 527



Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005550-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA ZORAIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005550-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ZORAIDE DOS 

SANTOS 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 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, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005508-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE MORAES (AUTOR(A))

ANTONIO DAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANES JULIO (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005508-79.2018.8.11.0006. AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DE MORAES 

RÉU: IVANES JULIO Vistos, etc. Proceda a inclusão de NEUZA DA 

CONCEIÇÃO DE ARRUDA no pólo ativo, conforme descreve-se na 

exordial. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

as partes requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial consistente em retificar o valor da causa vez que, em análise detida 

na matrícula de id. 15420663, vislumbra-se que o terreno objeto da lide 

possui 450 (quatrocentos e cinquenta) metros quadrados, sendo o 

montante descrito na exordial extremamente inferior ao valor venal do 

imóvel. Devem ainda, no mesmo prazo, acostarem aos autos comprovante 

de endereço em seus nomes. Cumpridas as determinações ou decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA APARECIDA RAMOS DA SILVA NOBREGA (REQUERENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAGELA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/10/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA APARECIDA RAMOS DA SILVA NOBREGA (REQUERENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAGELA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/10/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005138-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALDECI MENDES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DIAS NANI (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005193-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCOS DONIZETE DE ALMEIDA (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, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/10/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010655-06.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO DE SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005232-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

AILSON VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/10/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005309-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

LUIZ BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005309-57.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, etc. Em síntese, alega o 

requerente que, ao tentar realizar compras a prazo no comércio local, teve 

seu crédito negado, tendo em vista a requerida ter inscrito seu nome no rol 

de inadimplentes. Aduz ainda que não formulou negócio jurídico algum com 

a requerida, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência que a 

requerida retire seu nome dos órgão de proteção ao crédito. É o que 

merece relato. Passa-se a decidir. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se a 

inexistência do fumus boni iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito 

reclamado dependem de dilação probatória, tendo em vista ser impossível 

aferir, neste momento, a existência ou não de negócio jurídico formulado 

pelas partes, não demonstrando desta feita a probabilidade do direito ao 

qual se alega. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Desse modo, indefere-se, por ora, o pedido de liminar 

pretendido. 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. Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais. 

Intimem-se as partes acerca desta decisão, bem como da audiência de 

conciliação designada para o dia 18 de outubro de 2018, às 15h45min. 

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, nos termos 

requeridos na inicial. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005309-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

LUIZ BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005314-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GONCALVES NEVES (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005259-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

FERNANDA LIMA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/10/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010773-16.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (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: 8012364-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDECI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012364-42.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDECI FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 6 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011151-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 1005611-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUDINERIS GONCALVES NOBREGA (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).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011804-03.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

MIGUEL FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011804-03.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MIGUEL FRANCISCO DE 

ARRUDA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende à inicial comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura 

de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de 

telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 19 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012568-86.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012568-86.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Tendo em vista que a parte 

Requerente quedou-se inerte acerca das manifestações de ID 10917539 e 

10917542, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Às providências. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAYSON DIAS DE LIMA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010521-08.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MAYSON DIAS DE LIMA 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura 

de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de 

telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 19 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011150-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

RAFAEL FURTADO AYRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011150-79.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LILIANE DE SOUZA MORAIS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende à inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência legível contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010828-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISANE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010828-59.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELISANE MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende à inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de 

energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de 

água, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 
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decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-87.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

IDEVALDO PASSBERG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES (ADVOGADO(A))

C.V. CLUBE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010281-87.2014.8.11.0006. REQUERENTE: IDEVALDO PASSBERG 

REQUERIDO: C.V. CLUBE Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial cópia de comprovante de residência em seu 

nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo 

de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de 

endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011424-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA (REQUERIDO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011424-43.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JANAINA SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia 

de comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de consumo 

de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo 

de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARILUCY DA SILVA CARLINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010186-86.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARILUCY DA SILVA 

CARLINO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia de comprovante de 

residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003119-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA DIOVANA VIEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003119-92.2016.8.11.0006. REQUERENTE: THAYNARA DIOVANA VIEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia 

de comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de consumo 

de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo 

de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, bem como cópia de seus documentos de 

identificação civil (RG e CPF), legíveis, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC. Após o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

ALCY SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ANTÔNIO CARLOS VELOZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010821-67.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALCY SILVA REQUERIDO: 

ANTÔNIO CARLOS VELOZO Vistos, etc. INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia de 

comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de 

energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de 

água, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, bem como cópia de seus documentos de 

identificação civil (RG e CPF), sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme preceitua o art. 321 do CPC. Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003720-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003720-98.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS ALVES 

DA CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a 

parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

cópia de comprovante de identificação civil (RG e CPF) legíveis, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC. Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 
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de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003740-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

WANDERLAN GONCALVES BORBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003740-89.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERLAN GONCALVES 

BORBA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia de comprovante de 

residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003295-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON ROSA DE MIRANDA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003295-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDERSON ROSA DE MIRANDA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial cópia de comprovante de residência em seu 

nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo 

de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de 

endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003701-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA INGRYD DOS SANTOS (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003701-92.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANDREIA INGRYD DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

cópia de comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 19 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003294-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON ROSA DE MIRANDA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003294-86.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDERSON ROSA DE MIRANDA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia 

de comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de consumo 

de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo 

de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE HELENA GOMES (REQUERENTE)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCOS MELO DE AMORIM - ME (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002208-80.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARLETE HELENA GOMES 

REQUERIDO: CLARO S.A., MARCOS MELO DE AMORIM - ME Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia 

de comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de consumo 

de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo 

de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002610-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES DA SILVA SALES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002610-64.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EVANILDES DA SILVA SALES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia de comprovante de 

residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 
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comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001789-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PENHA BARBOSA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001789-60.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON PENHA BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia de comprovante de 

residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011148-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

RAFAEL FURTADO AYRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011148-12.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LILIANE DE SOUZA MORAIS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende à inicial cópia de comprovante de residência legível em seu nome 

(cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de 

endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011393-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011393-23.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA 

MIRANDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia de comprovante de 

residência legível em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia 

elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou 

outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011211-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011211-37.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia de comprovante de 

residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 de 

setembro de 2018.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência, Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/10/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal. Cáceres - MT, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011222-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011222-66.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WAGNER SILVA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia de 

comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de 

energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de 

água, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 
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de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011563-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011563-92.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RAFAEL SILVIO PEREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia 

de comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de consumo 

de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo 

de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 19 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012133-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012133-78.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MAISA SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome (conta de luz, água, telefone), 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010872-20.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CURVO DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010872-20.2012.8.11.0006. REQUERENTE: MAURICIO CURVO DE LIMA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Intimem-se as partes acerca da sentença 

proferida no ID 2812849. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTAIR PERES MARTINS (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010165-13.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RAIMUNDO BEZERRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos comprovante de endereço em seu nome, para fins 

de fixação de competência deste Juízo. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA OLIVEIRA RAMOS (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):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011080-62.2016.8.11.0006. REQUERENTE: BRUNA OLIVEIRA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011421-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BRUNA GASPAR LOURENCO (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011421-88.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDA BRUNA GASPAR 

LOURENCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003189-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

REGINALDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003189-12.2016.8.11.0006. REQUERENTE: REGINALDO MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ELIAS MORTAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000737-58.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELIAS MORTAES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos 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. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003585-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003585-86.2016.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO CESAR RAMOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em 

seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003190-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JERRY ADRIANO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003190-94.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JERRY ADRIANO DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003563-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA FERREIRA OURIVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003563-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MAISA FERREIRA OURIVES 

OLIVEIRA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo), 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

EDMARA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000743-65.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDMARA DA COSTA RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, 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. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002782-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002782-06.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXSANDER ARTIAGO 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 
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em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA PEREIRA TERTULIANO (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002139-48.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANA CARLA PEREIRA 

TERTULIANO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO DE ALMEIDA PANTALEAO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000809-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANISIO DE ALMEIDA 

PANTALEAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 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. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003218-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003218-62.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL DE OLIVEIRA 

RAMOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial comprovante de residência em seu nome, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003639-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003639-52.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012195-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO TINTI (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012195-21.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIO TINTI REQUERIDO: 

ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial comprovante de residência em seu nome, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011711-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011711-06.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-38.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE PRUDENCIO CAMACHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 58 de 527



Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010573-38.2015.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE 

PRUDENCIO CAMACHO REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001791-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDSON PENHA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001791-30.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON PENHA BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003007-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONARIO SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003007-26.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JONARIO SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em 

seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002004-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FELIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002004-36.2016.8.11.0006. REQUERENTE: TASSIANE APARECIDA 

RIBEIRO FELIX REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011668-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANY MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011668-69.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CLEICIANY MIRANDA DE 

ARAUJO REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011646-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA FRAGUAS (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011646-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUZIA APARECIDA FRAGUAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

DIMAS SANTANA SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002210-50.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DIMAS SANTANA SOUZA 

NEVES REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos, etc. Converte-se o 
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julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GABRIEL NEIVA VALDIVINO REVOREDO (REQUERENTE)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000845-87.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GABRIEL NEIVA VALDIVINO 

REVOREDO REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

endereço em seu nome, para fins de fixação de competência deste Juízo. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005119-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO ( ) 

RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU EQUIVALENTE COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA (X ) CONTA DE ÁGUA/ ENERGIA/ TELEFONE OU 

EQUIVALENTE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005556-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CAVALANTE NETO (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005556-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS CAVALANTE 

NETO 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, informe qual o verdadeiro endereço do mesmo (devendo 

juntar documento comprobatório, caso não haja nos autos), pois os 

endereços constantes nos ids. 15517044 e 15517073 são divergentes. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERENTE)

KYMBERLI LUAINE LUZ (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005573-74.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANA VITORIA VIEIRA 

MATTIELLO REQUERIDO: BANCO BMG 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, 25 de setembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005543-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005543-39.2018.8.11.0006. REQUERENTE: KLEVERTON DE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Em síntese, 

aduz o requerente que efetuou 03 (três) empréstimos consignados 

perante a requerida, mediante a modalidade cartão de crédito. Observando 

que já havia pago além do que foi contratado, entrou em contato com a 

instituição financeira, a qual informou que havia saldo devedor. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

suspensão dos descontos referentes a "Banco Bonsucesso - Cartão de 

Crédito" e "Banco Bonsucesso - Consignação". É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento 

da medida. O deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” 

pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não 

violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. 

Compulsando aos autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, pois 

os fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação 

probatória. Analisando o documento de id. 15493555, vislumbra-se que se 

trata de contratação de cartão de crédito, e não de empréstimo 

consignado, bem como o requerente autorizou realização de saque 

complementar com o referido cartão (id. 15491930). O cartão de crédito 

consignado e o empréstimo consignado são empréstimos de naturezas 

distintas. No empréstimo consignado, já bastante conhecido pela grande 

maioria, você recebe o valor solicitado (e aprovado!) e vai pagando as 

parcelas com abatimento no seu contra cheque. Já no cartão de crédito 

consignado o valor emprestado será para o pagamento da fatura com os 

gastos acumulado ao longo do mês. Ademais, insta salientar que não há 

como se aferir, neste momento, a realização ou não de empréstimo 

consignado entre as partes. Dessa forma, não estando demonstrado nos 

autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é 

medida que se impõe. Isto posto, indefere-se a tutela pretendida. 

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. 

Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais. Intimem-se as partes 

acerca da presente decisão, bem como da audiência designada para o dia 

19 de dezembro de 2018, às 15h30min. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002499-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO ISMAR CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002499-12.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO ISMAR CORREA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Em síntese, alega o requerente que, 

ao passar o prazo de 01 (um) ano da contratação dos serviços da 

requerida, entrou em contato para cancelamento, bem como a imediata 

cessão dos descontos em sua conta corrente. Aduz ainda que a 

requerida, após a solicitação, não efetuou o cancelamento, como também 

continuou a cobrar o requerente pelos supostos débitos. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

abstenção de envio de mensagens e ligações telefônicas de cobrança 

decorrentes do contrato em questão. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de indeferimento da medida. Em que pese os argumentos trazidos 

observa-se a ausência de perigo do dano posto que a não concessão da 

tutela nos termos requerido não acarretará qualquer prejuízo que não 

poderá ser sanado. Isto posto, indefere-se a tutela pretendida. Cite-se a 

parte promovida, na forma e moldes legais. 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, nos termos requeridos na inicial. Intimem-se as partes acerca 

da presente decisão, bem como da audiência designada para o dia 11 de 

outubro de 2018, às 14h30min. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005089-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005089-59.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CIRO AVELINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Em síntese, alega o 

requerente que possui duas contas perante o requerido (uma para 

recebimento de salário e outra que se encontra sem movimentação), 

sendo que na segunda conta efetuou empréstimo, porém, devido a crise 

que se encontra o país, não está conseguindo quitar as parcelas. Aduz 

ainda que teve seu salário integralmente retido pelo requerido, para fins de 

quitação das parcelas vencidas. Considerando que não se obteve solução 

extrajudicial, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de 

urgência a restituição dos valores retidos indevidamente, bem como a 

abstenção de novos descontos referentes ao débito. É o que merece 

relato. Passa-se a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

requerente, especialmente no que diz respeito a retenção do valor integral 

do seu salário sem sua autorização, demonstrando assim a ilegalidade do 

ato por parte do requerido. Não se pode confundir o desconto em folha 

para pagamento de empréstimo consignado (ao qual possui lei específica), 

com o caso dos autos, onde houve desconto integral dos proventos 

depositados em sua conta corrente, sendo tal prática considerada ilícita, 

devendo a requerida se valer dos meios judiciais para satisfação de seu 

crédito. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO 

COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação 

do salário, depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo 

negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito 

por meio de cobrança judicial. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento". (AgRg nos EDcl no AREsp 429.476/RJ, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 

03/11/2014). Com a edição da Súmula 603 do STJ, as decisões judiciais 

tinham que seguir o disposto no verbete mencionado, conforme art. 297, 

IV, do CPC. Ocorre que, com o cancelamento da Súmula acima citada, não 

se impõe aos julgadores decidirem de maneira diversa ao que dispunha o 

verbete, podendo o juízo manter o entendimento disposto no enunciado 

cancelado. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da tutela e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISTO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a 

restituição do valor de R$ 2.151,00 (dois mil cento e cinquenta e um reais) 

na conta do requerente (Banco Bradesco, Agência 3293, Conta 

0560306-4), bem como se sbtenha de efetuar novos descontos 

referentes às parcelas do empréstimo contraído, sob pena de multa diária 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); c) Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais; 

d) 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 o requerido apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial; e) Intimem-se as partes acerca da presente decisão, 

bem como da audiência designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

17h30min; f) Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002640-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

EDIVALDO TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002640-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDIVALDO TELES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Em síntese, 

alega o requerente ser servidor público estadual, tendo que abrir conta 

perante o requerido para recebimento de seus proventos, optando pela 

portabilidade. Ocorre que não foi creditado na sua conta portabilizada o 

salário referente ao mês de abril de 2018, motivo pelo qual procurou o 

setor de recursos humanos para maiores informações, sendo que lhe foi 

informado que o Estado de Mato Grosso realizou normalmente o 

pagamento. Aduz ainda que se dirigiu até a agência do requerido, onde lhe 

foi dito que a conta havia sido bloqueada por falta de movimentação. 

Tendo em vista que não houve solução extrajudicial para o impasse, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência o 
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desbloqueio de sua conta perante o requerido, bem a abstenção de novo 

travamento. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Reporta-se ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações do requerente, pois o mesmo optou 

pela portabilidade do seu salário para o Banco Santander, não havendo 

razão para o bloqueio da conta perante o requerido, pois é usada somente 

para recebimento e posterior transferência, demonstrando assim a 

ilegalidade do ato por parte do promovido. Com relação ao perigo na 

demora, este encontra-se cabalmente demonstrado, pois o requerente 

está sem receber seus proventos para sua subsistência e de sua família. 

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, 

é possível o deferimento da tutela e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar ao requerido que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

promova o desbloqueio da conta do requerente, bem como se abstenha de 

efetuar novo travamento, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); c) Cite-se a 

parte promovida, na forma e moldes legais; d) 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 o requerido apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do mesmo, nos termos requeridos na inicial; e) Intimem-se as partes 

acerca da presente decisão, bem como da audiência designada para o dia 

17 de outubro de 2018, às 16h30min; f) Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

setembro de 2018.

Decisão 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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO 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. Trata-se de 

pedido de reapreciação da decisão que indeferiu a tutela de urgência (id. 

15251673). É o que merece relato. Passa-se a decidir. Analisando 

novamente os autos, bem como os documentos trazidos posteriormente 

pela requerente, verifica-se não haver motivos para retratação da decisão 

proferida, mantendo-se a mesma pelos seus próprios fundamentos. 

Cumpra-se integralmente a decisão acima mencionada. Às providências. 

CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002403-94.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SAMUEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos, etc. Em 

síntese, alega o requerente que, ao efetuar compras a prazo no comércio 

local, teve crédito negado devido a inclusão de seu nome no rol dos 

inadimplentes. Aduz ainda que não possui negócio jurídico com a 

promovida. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela 

de urgência a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. É 

o que merece relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de urgência, é 

caso de indeferimento da medida. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência 

do fumus boni iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória, tendo em vista a impossibilidade de se 

aferir neste momento a existência ou não de negócio jurídico entre as 

partes. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Isto posto, indefere-se o pedido postulado. Cite-se a parte promovida, na 

forma e moldes legais. 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 o requerido apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Intimem-se as partes acerca da presente decisão, 

bem como da audiência designada para o dia 09 de outubro de 2018, às 

17h30min. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002404-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002404-79.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SAMUEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA Vistos, etc. Em 

síntese, alega o requerente que, ao efetuar compras a prazo no comércio 

local, teve crédito negado devido a inclusão de seu nome no rol de 

inadimplentes. Aduz ainda que não efetuou negócio jurídico com a 

requerida. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela 

de urgência para a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento da medida. O deferimento da tutela de 

urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência 

do fumus boni iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória, tendo em vista a impossibilidade de se 

aferir, neste momento, a existência ou não de negócio jurídico entre as 

partes. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Isto posto, indefere-se o pedido postulado. Cite-se a parte promovida, na 

forma e moldes legais. 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 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como 

da audiência designada para o dia 09 de outubro de 2018, às 17h45min. 

Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005564-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005564-15.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Em síntese, alega o requerente ter 

recebido duas faturas referentes a dois cartões, ambos da requerida, 

sendo que não efetuou negócio jurídico para aquisição de tais cartões. 

Aduz ainda que tentou a resolução extrajudicial do impasse, porém sem 

êxito. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de 

urgência a não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como a suspensão dos valores cobrados referentes a tais cartões. É 

o que merece relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de urgência, é 

caso de indeferimento da medida. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência 

do fumus boni iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória, tendo em vista que neste momento não 

há como se aferir a existência ou não do negócio jurídico entre as partes. 

Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Isto posto, indefere-se o pedido tutelar pleiteado. Cite-se a parte 

promovida, na forma e moldes legais. 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 o requerido apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Intime-se as partes da 

presente decisão, bem como da audiência designada para o dia 21 de 

janeiro de 2019, às 13h30min, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente, nos termos do art. 186, § 2°, do CPC. Cumpra-se. 

CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005562-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA HORTHCOPF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005562-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

HORTHCOPF REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Em 

síntese, alega a requerente que, ao tentar realizar compras a prazo no 

comércio local, teve seu crédito negado devido a inserção de seu nome no 

rol dos inadimplentes por parte da requerida. Aduz ainda que está 

adimplente com suas obrigações com a requerida. Após a tentativa de 

resolução extrajudicial do impasse, ao qual restou inexitosa, recorreu ao 

judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência sua exclusão no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão da 

cobrança dos valores em questão. É o que merece relato. Passa-se a 

decidir. Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento da medida. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Compulsando 

os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, pois os fatos 

narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação probatória, 

tendo em vista que não há como se aferir a adimplência da requerente. 

Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Isto posto, indefere-se o pedido postulado. Cite-se a parte promovida, na 

forma e moldes legais. 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 a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos 

requeridos na inicial. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como 

da audiência designada para o dia 21 de janeiro de 2019, às 13h15min. 

Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005035-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SANTOS HURTADO SOARES (REQUERENTE)

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005035-93.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SILVIO SANTOS HURTADO 

SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em síntese, alega a 

requerente que, ao tentar realizar compras a prazo no comércio local, teve 

seu crédito negado tendo em vista a requerida ter inserido seu nome no rol 

dos inadimplentes. Aduz ainda que não possui negócio jurídico com a 

promovida. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela 

de urgência a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. É 

o breve relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da medida. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

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

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, 

pois os fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de 

dilação probatória, tendo em vista a impossibilidade de se aferir a 

existência ou não de negócio jurídico entre as partes. Dessa forma, não 

estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela 

pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Isto posto, indefere-se o 

pedido postulado. Recebe-se a 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 a parte promovida, na forma e moldes legais. 

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 
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impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como 

da audiência designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 17h15min. 

Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001505-18.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BALBINO LOURENCO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a existência de erro material na sentença de id. 12413573, no 

tocante ao pagamento ou não das custas processuais. Isto posto, nos 

termos do art. 494, I, do CPC, altera-se a sentença acima mencionada, 

excluindo de seu texto o parágrafo abaixo: "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 a sentença inalterada. Para que não haja 

alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, 

restitua-se o prazo recursal. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

25 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003383-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO MARONESI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS

 

Processo nº 1003383-75.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS PARA 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL proposta por JOAO 

ANTONIO MARONESI em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em que a parte autora busca o 

ressarcimento do valor dispendido para construção de subestação de 

energia elétrica em sua propriedade rural, já que quando da compra da 

propriedade não havia energia e nem previsão de eletrificação rural para a 

propriedade. 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 assiste razão 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. 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. Portanto, 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 cerne da questão cinge-se em saber se 

a empresa reclamada tem ou não o dever de restituir valor gasto com a 

construção da rede elétrica pelo reclamante. Em um primeiro momento, há 

que se perquirir acerca da incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em 

seu art. 151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de 

clareza solar quando prescreve que as concessionárias de serviços 

públicos de distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus 

patrimônios as redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a 

participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na 

realização de obras destinada à transmissão de energia elétrica que, por 

conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa 

concessionária revela-se prática abusiva. Assim, as concessionárias de 

distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de 

dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das 

partes em que sejam transferidas, e (...) os custos decorrentes dessa 

incorporação, incluindo a reforma das redes, serão considerados pela 

ANEEL nos processos de revisão tarifária. Sobre o assunto, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso se posicionou: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE 

ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL - INCORPORAÇÃO PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER 

DE RESSARCIR - DESCASO COM O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO ? DANO 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA ? RECURSO DESPROVIDO. Não 

se pode permitir que a ?doação? de um patrimônio particular sem a 

contraprestação devida seja legítima. Do contrário, estaríamos a admitir o 

enriquecimento sem causa das concessionárias e/ou permissionárias de 

energia elétrica em detrimento ao particular que arcou com a construção e 

manutenção de uma rede de transmissão de energia. Deve o proprietário 

da rede particular de transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos 

danos causados, ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, 

inclusive, obtendo Termo de Doação de ramal de energia, de terceira 

pessoa, não proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia 

ínfima e irrisória. Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, 

Data da publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação 

da reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede, é medida que se impõe. O direito à restituição de 

valores gastos com as despesas para a construção de rede de 

eletrificação rural decorre do programa do Governo Federal, denominado 

"Luz no Campo", regulamentado pela Resolução Normativa n.º 223/03. 

Mencionada Resolução prescreve o seguinte: Art. 11. O solicitante, 

individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja 

enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da 

administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, 

para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa 

Anual, ou executar as obras de extensão de rede. mediante a contratação 

de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos antecipados ou o valor 

da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária 

até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado 

segundo o Programa Anual. Este indiscutível acervo patrimonial, rede 

elétrica, para cuja construção o consumidor contribuiu significativamente e 

que resulta ou resultará em fonte de receita para a concessionária do 

serviço de energia, reverteu ao patrimônio da empresa. Dessa forma, 

indiscutível a obrigação da empresa requerida em restituir ao reclamante 

as quantias por eles dispensadas para construção da rede. Ademais, nos 

termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a 

obtenção do serviço público concedido. No caso dos autos, para que tal 

ocorresse, o consumidor, teria que praticar esta verdadeira “doação 

obrigatória" à concessionária de energia elétrica que, como dantes 

mencionado, revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES ? PROCEDIMENTO ORDINÁRIO ? 

VALORES DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, 

inciso III da Lei nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de 

escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, 

observadas as normas do poder concedente.?. ENERGIA ELÉTRICA PELO 

PARTICULAR EM ÁREA RURAL ? DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 
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CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) ? PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL ?

LUZ PARA TODOS? ? PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ? 

REJEITADAS ? DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ? CONDIÇÃO 

POTESTATIVA ? DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS ? 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE ? NÃO OCORRÊNCIA ? 

RECURSO DESPROVIDO.I ? Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II ? O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III ? O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV ? Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V ? Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI ? A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores ? que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo ? fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível ? Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. E ainda, o fato de haver fixado 

novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não faz com 

que os consumidores, que construíram as redes de energia elétrica 

anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, fiquem 

subordinados à restituição dos valores despendidos às novas regras e 

prazos mais extensos, pois o coloca em severa desvantagem perante a 

empresa reclamada, não podendo ser concebível. De igual modo, não há 

como se falar, in casu, em preponderância do interesse público sobre o 

privado, isso porque a redes de energia elétrica foram construídas pelo 

próprio consumidor, permitindo, com isso, que outros consumidores do 

local, possam ter acesso à rede de energia elétrica, de modo que, 

certamente, encontra-se preservado o interesse público, inclusive 

aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada. Assim, o valor do 

ressarcimento deverá ser os apresentados no orçamento de menor valor, 

sendo R$ 13.398,25, e tal valor deverá sofrer incidência de correção 

monetária, pelo índice IGPM/FGV, desde o seu desembolso. Outrossim, os 

juros de mora, deverão ser restituídos a partir da citação (artigo 11, §3º, 

da Resolução ANEEL 223/2003), a partir de quando deverá incidir juros 

moratórios de 1% ao mês. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte 

reclamada à restituir ao reclamante os valores por ele despendidos para 

construção da rede elétrica, no importe de R$ 13.398,25 (treze mil, 

trezentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido pelo IGPM/FGV, desde o desembolso, e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Havendo o pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato 

levantamento dos valores. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANADIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS

 

Processo nº 1000230-97.2018.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM DE PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA ESPECÍFICA E DANOS MORAIS 

proposta por ANADIA MARIA DA SILVA contra SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL, em que a parte 

autora alega ser proprietária de um imóvel, no qual faz uso de serviço de 

fornecimento de água e esgoto por parte Requerida, através da Matrícula 

n. 404049-0, e que seu consumo mensal tem valor na média de R$ 27,00 

(vinte e sete reais) a R$ 32,00 (trinta e dois) reais, entendo serem estes 

valores compatíveis com o consumo mensal da família, posto que moram 

na residência um casal e uma criança. Prossegue relatando que a partir da 

fatura 07/2017 a Requerida passou a expedir faturas em valor 

significativamente superior à média de consumo mensal da Requerente e 

sua família, e ainda, que mesmo após efetuar reclamações junto à 

Requerida, as contas que foram reajustadas ainda apresentam valor que 

não condizem com a realidade de consumo da residência, razão pela qual 

as faturas referentes aos meses de julho a dezembro não foram pagas, o 

que gerou a suspensão do serviço de fornecimento de água em sua 

unidade consumidora. Aduz ainda que mediante solicitação, a Requerida 

realizou inspeção em sua residência na data de 20/09/2017, na qual 

segundo laudo foi identificado um vazamento na caixa de descarga, sendo 

este devidamente isolado, o que possivelmente teria sido causa dos 

valores elevados das faturas anteriores, entretanto, mesmo após a 

inspeção e suposta correção do problema, a Requerida continuou a gerar 

faturas com valor muito além da média habitual naquela unidade 

consumidora, razão pela qual recorre ao judiciário. Ao final requer a 

antecipação de tutela para que seja efetuado o restabelecimento do 

fornecimento de água, seja confirmada a liminar deferida, com a 

consequente declaração de inexistência do débito abusivo referente às 

contas dos meses de agosto a dezembro do ano de 2017, justando-as ao 

patamar normal, bem como que a Requerida seja condenada a pagar por 

danos morais mais repetição de indébito no valor de R$ 3.607,14 (três mil 

seiscentos e sete reais e quatorze centavos). Foi decretada a revelia da 

requerida em Id. 13679633 porém sem aplicar seus efeitos, entretanto a 

requerida apresentou posteriormente a contestação, e neste caso, o juiz 

deve avaliar as provas existentes nos autos, especialmente as 

documentais. Não havendo preliminares, passo a análise do mérito. 

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que 

autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

sendo devida a inversão do ônus da prova. Verifico dos autos que a parte 

promovente demonstrou a variação na cobrança da sua conta de água, 

com um aumento que sustenta ser abusiva, a partir da fatura de 07/2017 

até a 11/2017 o que ultrapassa a média de consumo, tendo em vista a 

comparação de seu consumo nos meses anteriores e dos meses 

posteriores, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do NCPC. 

No caso dos autos, conforme histórico de contas trazido, resta patente 

que a leitura foi realizada mensalmente, e que a partir da fatura 07/2017 

verifica-se que houve um aumento exagerado no valor da fatura de água 

relativa ao meses contestados, se comparado com a média mensal dos 

meses anteriores e com o consumo dos meses posteriores às 

exorbitantes fatura. Para justificar o consumo apurado, a requerida 

deveria ter comprovado a mudança de rotina do consumidor ou existência 

de vazamento que justifiquem o aumento desarrazoado no consumo, o 

que não fez, posto que mesmo após o conserto do vazamento identificado 

na inspeção realizada pela requerida, o valor da fatura continuou em valor 

exorbitante nos meses posteriores. Desta forma, diante da ausência de 

provas, segundo as regras de hermenêutica, deve-se decidir em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento 

foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o consumo médio 

do reclamante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a elevação 

do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, 

enseja a revisão dos valores constantes da fatura, devendo ser 

respeitada a média das últimas faturas. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. CORSAN. AUMENTO ABRUPTO E EXCESSIVO 
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NO VALOR DA FATURA DE FEVEREIRO DE 2017. DEMONSTRADO 

CONSUMO EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO USUAL. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO E DA 

REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE PARA DESCONSTITUIR O DÉBITO REFERENTE A FATURA 

DE FEVEREIRO DE 2017, DETERMINANDO A EMISSÃO DE NOVA FATURA 

CALCULADA PELA MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS, Recurso Cível Nº 

71007700016, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 21/06/2018) Destaco que apesar 

da possibilidade de majoração do consumo, mesmo porque é possível que 

em um mês se gaste mais em que outro, no caso dos autos, a elevação do 

consumo fora drástica, não sendo admissível e nem justificável, posto que 

destoante da razoabilidade. Sendo assim, impõe-se a declaração de 

inexigibilidade parcial dos débitos referentes aos meses 07/17 a 11/17, 

ante o aumento exorbitante do valor cobrado, sem a devida comprovação 

pela requerida do efetivo consumo por parte do autor. Portanto, deverá a 

requerida emitir novas faturas para os referidos meses, utilizando-se da 

média aritmética mensal dos últimos 06 (seis) meses anteriores à primeira 

fatura contestada (07/17). Com relação aos danos morais, entendo que no 

caso em apreço houve falha na prestação do serviço, considerando que 

além da cobrança indevida em valor exorbitante, houve corte no 

fornecimento de água, ensejando a responsabilização objetiva. 

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de 

indenizar por danos morais. Contudo, no que diz respeito à repetição de 

indébito pretendido pela autora, entendo que razão não lhe assiste, uma 

vez que conforme determina a inteligência do Parágrafo único do Art. 42 

do CDC que diz: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de 

engano justificável. (destaquei grifei e negritei). Considerando que não 

houve pagamento em excesso no presente caso, e sim mera cobrança 

indevida, revela-se nítido a inexistência de direito do reclamante de ser 

restituído por valor igual ao dobro do que lhe foi cobrado em excesso, já 

que não há que se falar em restituição em dobro daquilo que foi cobrado, 

mas não pago, indevidamente. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: DECLARAR a inexigibilidade parcial dos 

débitos relativos às faturas dos meses 07/17 a 11/17, que deverão ser 

substituídas por novas faturas que estejam em conformidade com o 

consumo médio mensal dos últimos 06 (seis) meses anteriores à primeira 

fatura contestada (07/17). CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, 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; Confirmo a antecipação 

de tutela concedida. Havendo o pagamento espontâneo, deve-se proceder 

ao imediato levantamento dos valores. 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. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005335-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005335-89.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LUCILA DA COSTA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela 

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. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003352-55.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO FRANCISCO 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Passa-se a decidir. 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, 12 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003908-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

NEUSA SANTOS DE FIGUEREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003908-57.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NEUSA SANTOS DE 

FIGUEREDO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, ROYAL & SUNALLIANCE 

SEGUROS (BRASIL)S.A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIA VAREJO S/A. Passa-se a 

decidir. 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 
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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, 12 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012058-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

NATALIA CLEOPATRA DE CARVALHO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012058-73.2015.8.11.0006. REQUERENTE: NATALIA CLEOPATRA DE 

CARVALHO BORGES REQUERIDO: BANCO SANTANDER, LUXTRAVEL 

TURISMO LTDA - EPP, AYMORE Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela 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 e com os aclaratórios 

já decididos, 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, 12 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OSVALDO MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS 

DO PANTANAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000495-36.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO OSVALDO 

MIRANDA REQUERIDO: DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES/MT, MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 18 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002307-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CASSIANA DE ARRUDA CUIABANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002307-79.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CASSIANA DE 

ARRUDA CUIABANO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a 

decidir. Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para emendar a 

inicial, deixando transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer 

manifestação. Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade 

para a correção da falha, vez que a parte foi devidamente intimada, razão 

pela qual INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se extinto o 

processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único 

c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

despesas processuais. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005495-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

RENAN DE ASSIS SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005495-80.2018.8.11.0006. AUTOR(A): RENAN DE ASSIS SOUZA RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passa-se a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerente desistiu da ação. Isto posto, homologa-se por sentença, o 

pedido de desistência postulado pelo autor, extinguindo-se o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JEISIKELLY ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000740-13.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JEISIKELLY ALVES FEITOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Compulsando os autos, pode-se verificar que encontra-se no pólo passivo 

empresa pública da União, sendo esta ilegítima de figurar como 

demandada, nos termos do art. 8°, caput, da Lei 9.099/95, c/c art. 5°, II, da 

Lei 12.153/09. Isto posto, julga-se extinto o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-04.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIANE DOS SANTOS VARANDA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010681-04.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ELIANE DOS SANTOS 

VARANDA REQUERIDO: RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

S/A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 

03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com 

a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011912-32.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA FONSECA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMOES BRISSANT (ADVOGADO(A))

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011912-32.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARILIA GABRIELA 

FONSECA GOMES REQUERIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. 

A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 

03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com 

a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005408-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CALIXTO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005408-61.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSILENE CALIXTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011490-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA (ADVOGADO(A))

EDNA REGINA ALVES BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011490-57.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EDNA REGINA ALVES 

BASTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTENIR JOSE TOMAZELLI (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001403-93.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALTENIR JOSE TOMAZELLI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014375-20.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO (ADVOGADO(A))

BANCO SAFRA BSI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8014375-20.2010.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DE 

MATOS REQUERIDO: BANCO SAFRA BSI S/A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 
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arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-98.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI (REQUERENTE)

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

EDUARDO AUGUSTO BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010677-98.2013.8.11.0006. REQUERENTE: BRUNA RAFAELA DE 

ALMEIDA VOLTOLINI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012432-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BARBOSA DE ALENCAR (REQUERENTE)

RAQUEL MENDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012432-89.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GILMAR BARBOSA DE 

ALENCAR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004793-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

MARCIA CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004793-71.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIA CRISTINA LOPES 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010079-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010079-42.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: MILTON CHAVES LIRA 

EXECUTADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 

03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com 

a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010579-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010579-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: THIAGO AUGUSTO BUENO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. 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, sendo que a parte embargada 

deverá ser intimada pessoalmente da presente, bem como da sentença de 

id. 8010579-11.2016. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 
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(REQUERENTE)

DEBRACIR VIEIRA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL PEREIRA LESSA DIAS DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002566-45.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DEBRACIR VIEIRA, VERDES 

CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

REQUERIDO: KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

exequente, apesar de devidamente intimada a apresentar cálculo 

atualizado da dívida, quedou-se inerte até a presente data. Isto posto, 

extingue-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte executada. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006244-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSINA RODRIGUES NEIVA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA BORGES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006244-34.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GERSINA RODRIGUES NEIVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de setembro de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236231 Nr: 5403-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 

21059

 Posto isso, em consonância com parecer ministerial e presentes os 

pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar 

elencados no Estatuto Processual Penal, por ora, neste momento 

processual, INDEFIRO o pedido reiterado de revogação de prisão 

preventiva formulada em favor de JOSÉ ANTONIO GOMES DE 

ARRUDA.Deste modo, determino a expedição de Carta Precatória para a 

Comarca de Porto Esperidião/MT, com o fito de inquirir a testemunha 

Antonio Francisco Traldi, qualificado às fls. 128/129 e seu filho Juliano 

Francisco Traldi, como testemunhas deste Juízo, devendo o Sr. Gestor 

Judiciário encaminhar cópia da denúncia, ressaltando que a data do fato 

ocorreu no mês outubro e não em dezembro, como consta na referida 

denúncia, também à resposta à acusação, da escritura pública encartada 

às fls. 128/129 e interrogatório do réu em sede policial, com prazo para 

cumprimento de 10 (dez) dias, por se tratar de réu preso.Em tempo, 

determino a intimação da defesa do denunciado para que informe o nome 

completo e endereço residencial e/ou do trabalho da testemunha Célio, 

mencionada diversas vezes pelo réu em seu interrogatório judicial, para 

que o mesmo seja ouvido como testemunha deste Juízo.Oficie-se ao 

Cartório de Serviços Notariais e de Registros do Segundo Ofício de 

Mirassol D’Oeste/MT e requisite-se segunda via da escritura pública 

declaratória de fls. 128/129, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.Oficie-se ao Juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT, guia de 

execução penal de código n. 62516, informando que José Antonio Gomes 

De Arruda se encontra segregado na unidade prisional desta comarca, 

bem como encaminhe-se copia da presente denúncia para as 

providências que entender necessárias.Com as respostas, voltem-me os 

autos conclusos para ulterior deliberação.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 85292 Nr: 859-06.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PAULO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, RUBENS RAFAEL GARCIA - OAB:17500/O

 Autos n° 859-06.2009.811.0006 – Cód. 85292

Vistos em correição.

Compulsando os autos observo que o denunciado faz jus ao Sursis 

processual, visto que o crime imputado ao mesmo não ultrapassa pena 

mínima de um ano, conforme dispõe o art. 89 da Lei 9.099/95, bem como 

ante o fato do mesmo não portar antecedentes criminais.

Desta forma, designo audiência para oferta de suspensão condicional do 

processo para 30/10/2018, às 13 h30min.

Intime-se e cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 167856 Nr: 4566-06.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos em correição.

Expeça-se mandado de prisão pelo sistema BNMP 2.0, bem como 

agende-se no sistema Apolo o prazo prescricional, conforme cálculo da 

data provável de prescrição inserido nos autos.

Em seguida, ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, devendo os 

autos permanecerem no mesmo até o advento da prescrição ou de ter 

o(a) reeducando(a) sido encontrado.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 156719 Nr: 4407-97.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZARIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10.139-MT

 Vistos em correição.

 Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública.

Cumpra-se.
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Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 148750 Nr: 7296-58.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON BITTENCOURT DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos em correição.

 Processo em ordem.

Aguarde-se o regular cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo de pena oportunamente.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207489 Nr: 8289-62.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI EFIGENIA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Autos N.º: 8289-62.2016.811.0006 – Cód. 207489

Visto em correição.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Cite-se a acusada SUELLEN EFIGÊNIA LISBOA DA SILVA para oferecer 

resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 

396 e 396-A do Código Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar a acusada se a mesma possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Compulsando os autos observo que a denunciada faz jus ao Sursis 

processual, visto que o crime imputado a mesma não ultrapassa pena 

mínima de um ano, conforme dispõe o art. 89 da Lei 9.099/95, bem como 

ante o fato do mesmo não portar antecedentes criminais.

Desta forma, designo audiência para oferta de suspensão condicional do 

processo para 16/10/2018às15h45min.

Cite-se, intime-se e cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 194593 Nr: 267-15.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709, IVAN HILDEBRAND ROMERO - OAB:12628/MS

 Vistos em correição.

Tendo em vista que os documentos encartados pela defesa não provam 

por si só a aprovação do reeducando no Exame Nacional do Ensino Médio, 

encaminhe-se à Defensoria Pública para que no prazo de 10 (dez) dias 

junte aos autos os documentos necessários que comprovem que o 

reeducando fora aprovado no referido exame.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 076/2018 – DF

O Excelentíssimo Doutor JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM. Juiz De Direito 

Diretor do Foro Desta Comarca De Diamantino, no uso de suas atribuições 

legais e; CONSIDERANDO o dispositivo no Provimento nº 066/2008/DGJ, 

RESOLVE: I – Designar o período de 02/10/2018 para realização de 

CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos âmbitos do Cartório do 2º Oficio de Alto 

Paraguai/MT, com inicio das atividades a partir da 14:00 horas. II – 

DESIGNAR o dia 02/10/2018 para inicio dos trabalhos no 2º Ofício de Alto 

Paraguai/MT. III - DETERMINAR que os Senhores Gestores e Tabeliães das 

respectivas Serventias disponibilizem todos os processos, livros e pastas 

à serem vistoriados. IV – DESIGNAR os Servidores EMMYLLI LORRAINY 

R. RIBEIRO TEIXEIRA, Assessora de Gabinete II da 5ª Vara, EDGAR 

CALIXTO DE SOUZA, Gestor Geral, JAQUELINE APARECIDA CARLOS, 

Gestora Administrativa II, para secretariarem os trabalhos correicionais. V 

– CONVIDAR os Representantes do Ministério Público Estadual e 

Advogados, para, querendo, acompanharem os trabalhos de correição, 

sendo que qualquer pessoa poderá oferecer por escrito, reclamações ou 

sugestões relacionadas aos respectivos serviços. Publique-se, 

Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria Geral da 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Diamantino - MT, 

25 de Setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge - Juiz de Direito Direto 

do Foro

PORTARIA N. 77/2018-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 o que disposto na Portaria 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA DAS DORES CAMPOS DIAS, Auxiliar 

Judiciário - matrícula nº 5799, para exercer a função de Gestor 

Administrativo III na Diretoria do Fórum desta Comarca de Diamantino-MT, a 

partir da publicação desta.

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, 25 de setembro de 2018.

 Dr. José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO SONTAG (EXEQUENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL LUIZ GALLETI (EXECUTADO)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

GALLETI TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000006-02.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ERICO SONTAG EXECUTADO: GALLETI TRANSPORTES, 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, GENTIL LUIZ GALLETI Vistos 

etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. 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. Diamantino, 16 de setembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000038-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS (ADVOGADO(A))

LAAD AMERICAS NV (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000038-70.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: LAAD AMERICAS NV EXECUTADO: ALEXSANDRO GIOVANI 

DE SOUZA, FABIANA KROHLING DE SOUZA Vistos etc. Da análise dos 

autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração (id. 12942033) 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição. A 

propósito: "(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a 

embargos declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte 

embargada, reclama sua prévia intimação para se manifestar, em 

observância ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do 

STF.” (STJ, HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro 

Relator: ARNALDO ESTEVES LIMA). Intimem-se as partes a se manifestar, 

no prazo de lei. Cumpra-se. Diamantino, 25 de setembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000575-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

WALTER EGYDIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000575-03.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: WALTER EGYDIO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Especifiquem as partes, 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. Sem prejuízo do exposto, 

manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 25 

de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000186-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

EURELIO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA ROSA DA COSTA (EMBARGANTE)

RONALDO RODRIGO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 399.418.761-34 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000186-81.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA, LEONILDO JOSE 

PEREIRA DA COSTA, MARIA EMILIA ROSA DA COSTA, EURELIO PEREIRA 

DA COSTA, RONALDO RODRIGO PEREIRA DA COSTA EMBARGADO: 

SICREDI CENTRO NORTE PROCURADOR: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

Vistos etc. Diante da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça no id. 

13637612 cumpra-se a parte final da decisão de id. 12066474, no tocante 

a intimação para apresentação de defesa. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 25 de setembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000989-98.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000989-98.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA RÉU: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece 

acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pelo documento (id. 93852448) demonstra que a parte autora 

não possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte 

autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que ela pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Defiro o pedido pericial de id. 12163679. Nomeio como perito do 

Juízo o Sr. José Ernesto Barbosa de Souza, Registro Funcional n. 

005275-SSP/MT, Caixa Postal n. 1024, Correio Shopping Pantanal, CEP 

78.050-973, Cuiabá-MT, Telefones: 65-9242-8383 e 65-3685-8296, como 

perito do Juízo, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). 

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 
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incisos I e II). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a 

partir data da realização da perícia. Frisa-se que os honorários periciais 

não poderão ser suportados pela parte autora, uma vez que a mesma é 

beneficiária da Justiça Gratuita. Ademais, é incontestável que, a teor do § 

3º, do art. 95 e inciso VI, art. 98, ambos do CPC, a parte autora, 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, está isenta do pagamento 

dos honorários do perito judicial, restando, então, definir, a quem cabe 

este encargo. É de todo insustentável transferir essa responsabilidade 

para a parte adversa, que sequer requereu ou tem interesse na prova 

técnica. Em face, disso e ao que se contém na Constituição Federal (art. 

5º, inc. LXXIV: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos") não parece haver 

dúvida razoável de que, no âmbito da Justiça Estadual, o encargo caberá 

aos Estados. No caso concreto, caberá, pois, ao Estado de Mato Grosso a 

responsabilidade de arcar com o ônus. Ocorre que o Estado não está 

obrigado a adiantar as despesas com a realização da prova pericial, 

sendo que nesse caso deverá o perito ser intimado para dar ciência de 

que receberá os honorários periciais no final da demanda pelo vencido. 

Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROVA 

PERICIAL - ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. "Os honorários do perito, 

na hipótese de ser beneficiário da justiça gratuita a parte que requereu a 

prova pericial, serão pagos a final pelo não beneficiário, se vencido, ou 

pelo Estado, a quem incumbe a prestação de assistência. "Compete ao 

magistrado nomear expert que aceite realizar a perícia e receber os 

honorários ao final do litígio, ou designar, no caso, médico credenciado 

junto à rede de saúde pública, para a realização da prova técnica" (AI n. , 

Des. Wilson Augusto do Nascimento).” (TJ/SC, AI n. , de Blumenau, Rel. 

Des. Luiz Cézar Medeiros, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 

08.08.2006). Ante o exposto, intime-se o perito nomeado para manifestar 

nos autos sua concordância em receber os honorários no final da 

demanda e, em caso positivo, proceda-se com a perícia conforme já 

determinado nos autos. Aportando a perícia, manifestem-se as partes em 

10 (dez) dias, consecutivamente, iniciando-se com a parte autora. Caso o 

perito não concordar em receber os honorários conforme acima 

explanado, voltem-me os autos conclusos para deliberações e 

procedimentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 25 de setembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000591-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000591-54.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: ALDO DE SOUZA, JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Cumpra-se integralmente 

o despacho de id. 11608071. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 25 de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000507-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAMOS BUENO (AUTOR(A))

LUIS FERNANDO DECANINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000507-53.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): ANTONIO RAMOS BUENO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Intime-se a requerida acerca da petição de id. 12505034. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 de setembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIRZE MARTINELLO BADIA (RÉU)

BARBARA GARBUGIO BELASQUE (ADVOGADO(A))

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

LEANDRO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000523-07.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RÉU: IVANIRZE 

MARTINELLO BADIA Vistos etc. Certifique a Gestora se decorreu o prazo 

para especificação de provas pela parte requerida. Após, voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 de 

setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIO DESBESSEL (RÉU)

IDINETE GOMES DE CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista que a parte autora juntou aos 

autos guia de depósito bancário (ID 14047864), e não sendo possível 

vincular tal valor para distribuição do mandado, impulsiono aos autos para 

INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que providencie o 

recolhimento da diligência necessária para citação, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiçado Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000553-42.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000553-42.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: SELMA MARIA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de id. 10788268. 

Intime-se a parte requerida para juntar o contrato mencionado, no prazo de 

10 dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 25 de setembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000105-06.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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JUAREZ VARGAS PINTO (AUTOR(A))

DIOGO PEIXOTO BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULENES CARDOSO DA SILVA (RÉU)

ADRIANE IZABEL GERHARDT (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000105-06.2016.8.11.0005. 

AUTOR(A): JUAREZ VARGAS PINTO RÉU: PAULENES CARDOSO DA 

SILVA Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestar acerca da 

proposta de honorários do perito, no prazo legal. Após, voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 de 

setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000892-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GARCIA MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Intimo o patrono do Autor, para que fique ciente 

da certidão (ID 15517400), e, querendo, se manifeste, no prazo de 5 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001235-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 

1.209 da CNGC, impulsiono estes autos para INTIMAR a parte Autora, na 

pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar 

o recolhimento das custas para distribuição da Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Tangará da Serra- MT nos autos e/ou sua devida 

distribuição no juízo deprecado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001174-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (ADVOGADO(A))

SERGIO DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

IVALDIR PAULO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE GOMES KAIZER (RÉU)

KARINA CORDEIRO MARCONDES (ADVOGADO(A))

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (RÉU)

MILTON DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001174-39.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): SERGIO DA SILVA RAMOS RÉU: MICROQUIMICA INDUSTRIAS 

QUIMICAS LTDA, MILTON DE OLIVEIRA, SOLANGE GOMES KAIZER Vistos 

etc. Intime-se a parte requerida Microquímica Industris Quimicas Ltda para 

se manifestar acerca da petição de fls. 103, no prazo de 05 dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 29 de agosto de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000900-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GERALDO VATTOS (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO VATTOS (REQUERIDO)

ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS (REQUERIDO)

MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS (REQUERIDO)

ANDERSON LANZONI (REQUERIDO)

ADRIANO POLTRONIERI (REQUERIDO)

GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO (REQUERIDO)

ANTONIO DECLEVO VATTOS (REQUERIDO)

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI (REQUERIDO)

ANTONIO VALMIR VATTOS (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 providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados. Bem como 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Lucas do Rio Verde - MT nos 

autos, e/ou sua devida distribuição no Juízo deprecado. Nome da(s) parte 

(s): JOSE ROBERTO VATTOS, GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO, 

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI, ANTONIO VALMIR VATTOS, 

ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA 

VATTOS, PAULO GERALDO VATTOS, MARINETE DE FATIMA IGNACIO 

VATTOS, ADRIANO POLTRONIERI, ANDERSON LANZONI, ANTONIO 

DECLEVO VATTOS Localidades: 1) FAZENDA ELO, BR 364, KM 608, 

DIAMANTINO/MT, 2) RUA DOS JAMBEIROS, Nº 36, BAIRRO JARDIM 

ADRIANA, DIAMANTINO/MT, 3) RUA DAS PAINEIRAS, Nº 423, BAIRRO 

NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO/MT, 4) RUA DAS AROEIRAS, Nº 103, 

BAIRRO NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO/MT. Finalidade da Diligência: 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000900-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GERALDO VATTOS (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO VATTOS (REQUERIDO)

ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS (REQUERIDO)

MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS (REQUERIDO)

ANDERSON LANZONI (REQUERIDO)

ADRIANO POLTRONIERI (REQUERIDO)

GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO (REQUERIDO)

ANTONIO DECLEVO VATTOS (REQUERIDO)

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI (REQUERIDO)

ANTONIO VALMIR VATTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000900-41.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA REQUERIDO: JOSE 

ROBERTO VATTOS, GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO, MIRIAN 

IGNACIO VATTOS DE BASTIANI, ANTONIO VALMIR VATTOS, ROSINEI DE 

FATIMA BARCHI VATTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS, 

PAULO GERALDO VATTOS, MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS, 

ADRIANO POLTRONIERI, ANDERSON LANZONI, ANTONIO DECLEVO 

VATTOS Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 24 de outubro de 

2018, às 15:30 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 
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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, 12 de setembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEZANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio 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. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000841-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIAGO DE FRANCA (EMBARGANTE)

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

J.T. DE FRANCA & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

FRANCYS RICARDO MENEGON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000841-87.2017.8.11.0005. 

EMBARGANTE: JOSE TIAGO DE FRANCA, J.T. DE FRANCA & CIA LTDA - 

ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Especifiquem as partes, 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. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os 

litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Diamantino, 25 de setembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000799-38.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

ADEMAR BRAATZ (AUTOR(A))

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida (ID 15235485). OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada 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: 1000923-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GENOUD PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000923-21.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RICARDO GENOUD PEREIRA DA SILVA Vistos etc. O artigo 

5º do Decreto-Lei nº 911/1969, possibilita ao credor fiduciário a utilização 

da ação executiva para ter adimplido o crédito a que tem direito e, desta 

feita, como no caso o requerido ainda não foi citado e os bens não foram 

localizados, afigura-se perfeitamente possível à aplicação do disposto no 

artigo 329, inciso I, do NCPC, com o aditamento da inicial de Busca e 

Apreensão para conversão em Ação Executiva. Ademais, com vistas aos 

princípios da economia e da celeridade processual torna-se imperativo o 

deferimento da conversão pleiteada pelo autor, porquanto no caso não 

houve a citação do requerido, sendo, portanto, perfeitamente possível à 

modificação do pedido ou da causa de pedir, nos termos dos artigos 329, 

incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil. Aliás, nesse sentido é a 

jurisprudência, inclusive do TJ/MT, in verbis: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - NÃO 

LOCALIZAÇÃO DO BEM E TAMPOUCO DOS REQUERIDOS - ALTERAÇÃO 

DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 

DO CPC - CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 911/69 

– RECURSO PROVIDO. Antes de efetivada a citação do réu, é permitido ao 

autor modificar o pedido, de acordo com o previsto nos artigos 264 e 294 

do CPC. Quando houver dificuldades para a localização do devedor e dos 

bens alienados, a conversão das ações não pode ser sustentada como 

obstáculo à alteração da demanda inicial, ainda mais se for levado em 

conta o caráter executivo do qual já se reveste a ação de busca e 

apreensão.” (TJ/MT - RAI nº 90437/2010, 2ª Câmara Cível, Relª. Desª. 

Maria Helena Gargaglione Povoas, J: em 10/03/2010). Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido e determino as seguintes providências: Intime-se a parte 

exequente para juntar a planilha atualizada do débito. Aportando a planilha, 

CITE-SE o executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba 

honorária será reduzida pela metade, cientificando-o, ainda, a parte 

devedora de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de 

embargos de devedor, independente da segurança do Juízo. Não sendo 

efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à 

penhora dos bens nomeados pelo exequente ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o executado dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Proceda-se a retificação no Sistema 
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Apolo, eis que o feito processa-se em Ação de Execução. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 25 de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR EDIO MANEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, por seu patrono, para 

que fique ciente da certidão do oficial de justiça (ID 14978541 ), e, 

querendo, se manifeste, no prazo 05 (cinco) dias. 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001122-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

JAQUELINE FREITAS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA GUIMARAES ROMEIRO SOLER (RÉU)

OSWALDO SOLER JUNIOR (RÉU)

ALCEBIADES BERNARDO JUNIOR (RÉU)

MARIA CHRISTINA FUSTER SOLER BERNARDO (RÉU)

MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001122-09.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES RÉU: OSWALDO 

SOLER JUNIOR, CLAUDIA CRISTINA GUIMARAES ROMEIRO SOLER, 

MARIA CHRISTINA FUSTER SOLER BERNARDO, ALCEBIADES BERNARDO 

JUNIOR, MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER Vistos etc. Recebo a inicial 

e seus respectivos documentos. Cite-se para responder, no prazo de 15 

(quinze) dias: a) pessoalmente aquele em cujo nome estiver registrado o 

imóvel usucapiendo, bem como os confinantes indicados na inicial; b) por 

edital, com prazo de 30 dias, os réus em lugar incerto e eventuais 

interessados (art. 246, § 3º, CPC/2015). Constem as advertências legais 

(art. 344, CPC/2015). Intimem-se, para que manifestem eventual interesse 

na causa, a União, o Estado e o Município, por meio de seus 

representantes legais (art. 75, incisos I, II e III, CPC/2015), 

encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim como 

dos documentos acostados. Notifique-se o Ministério Público (art. 178, 

CPC/2015). Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 25 de setembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000875-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GALLETI TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO SONTAG (REQUERIDO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000875-62.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: GALLETI TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA - ME REQUERIDO: ERICO SONTAG Vistos etc. Especifiquem as 

partes, 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. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 25 de setembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001180-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REQUERENTE)

CRISTIANO PIZZATTO (ADVOGADO(A))

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001180-46.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: FABIANA KROHLING DE SOUZA, ALEXSANDRO GIOVANI 

DE SOUZA REQUERIDO: AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA Vistos etc. Especifiquem as partes, 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. Sem prejuízo do 

exposto, manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 25 de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001456-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO CAPELETO (ADVOGADO(A))

JG TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001456-77.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JG TRANSPORTES LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Especifiquem as partes, 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. Sem prejuízo do exposto, 

manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 25 

de setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20212 Nr: 2562-82.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Capeleto, José Ezidio Borim Capeleto., 

Gomagril - Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomagril - Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda, 

Espólio de José Capeleto, José Ezidio Borim Capeleto.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A, 

Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Viviane Anne Diavan - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - 
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OAB:7288-A, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Viviane Anne 

Diavan - OAB:6661/MT

 INTIMANDO OS PROCURADORES DAS PARTES DA DATA DA PERICIA 

DESIGNADA PARA O DIA 02/10/2018, ÀS 14:00 HORAS, LOCAL : AV. 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 2254, 10º ANDAR, SALA 

1006, ED. AMERICAN BUSINESS CENTER, SALA 1006, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ -MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112590 Nr: 4015-58.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pascasio da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora , para 

no prazo de 05 dias, se manifestar acerca da penhora renajud negativa de 

fls. 62/62vº.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97566 Nr: 391-35.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Monteiro de Freitas-ME, Ruth Aiardes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15463, Ruth 

Aiardes - OAB:OAB/MT nº 15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 151, a parte devedora requer seja concedida a 

devolução do prazo processual, para analise da decisão de fls. 147/148, 

ao argumento de que o feito encontrava-se em carga no distribuidor.

Da análise dos autos, bem como no Sistema Apolo, verifico que a 

intimação datada de 03/07/2018 (fl. 149), foi disponibilizado no DJE nº 

10293, em data de 12/07/2018 e publicado no dia 13/04/2018, sendo certo, 

ainda, que o feito foi em carga para o distribuidor em 16/07/2017, 

retornando para a secretaria somente no dia 09/08/2018.

Nesse enfoque, a situação aqui retratada deve ser considerada como 

JUSTA CAUSA, e que autoriza a devolução do prazo processual, 

conforme disposto no § 1.º, do art. 223, do Código de Processo Civil de 

2015.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido e DEVOLVO a parte o prazo processual 

de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação (art. 1003, § 5º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000471-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

IRES MERQUIDORES DOS SANTOS PACHECO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Intimo a patrona do Autor para manifestar nos autos acerca da devolução 

da Carta Precatória

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000785-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

GEOVANA BUENO VILELA (REQUERENTE)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimo os patronos do autores a recolherem as custas processuais no 

importe de R$ 413,40

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO (ADVOGADO(A))

LORI ELOI WINKELMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO NELSON WINKELMANN (RÉU)

 

Autos nº. 1000958-44.2018.8.11.0005 DESPACHO Vistos. Cuida-se de 

inventário proposto por Lori Eloi Winkelmann. A parte autora pleiteia pela 

concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. I – DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita 

está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em 

seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o 

benefício da justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos 

legais e estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a 

alegada presunção. No caso em análise o requerente não demonstrou 

respectiva hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. 

Tal alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do 

benefício. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou 

comprovar a sua condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do 

processo. A parte autora poderá comprovar a sua hipossuficiência 

através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas 

da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual 

cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos 

últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos 

três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se e cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de agosto de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000980-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Ketteli Nayani (REQUERIDO)

 

DESPACHO Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

reintegração de posse c/c perdas e danos. É o relatório. Decido. I – DO 

PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL De acordo com o art. 456 da 

CNGC/MT a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível. No caso dos autos a requerente não demonstrou incapacidade 

momentânea, cingindo-se apenas em pleitear tal benefício legal. Neste 

sentido, intime-se a requerente para que traga aos autos documentos que 

comprovem a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Com o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Diamantino/MT, 27 de agosto de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000682-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

IRIA RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

Intimo a patrona do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Contestação apresentada pelo Requerido

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000552-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DENYS PINHEIRO AMADOR (AUTOR(A))

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

Intimo a patrona do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Contestação apresentada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000574-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

CLAUDENOR SANTIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Alto Paraguai (RÉU)

RIUSDELAR LOPES PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

Intimo a patrona do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Contestação apresentada

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000325-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

A. L. L. M. (REQUERENTE)

T. L. L. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MEDEIROS PAIS (INVENTARIADO)

 

Intimo o patrono dos Autores do Oficio 871/2018 do Banco do Brasil

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011286-50.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVESTRE (REQUERENTE)

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011286-50.2014.8.11.0005. REQUERENTE: PATRICIA SILVESTRE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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, 19 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010374-19.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010374-19.2015.8.11.0005. REQUERENTE: EDILEIA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Intime-se 

a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 dias, quanto ao 

comprovante de pagamento juntado nos autos. Cumpra-se. Diamantino, 24 

de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-06.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXNILSO CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010446-06.2015.8.11.0005. REQUERENTE: ALEXNILSO CELESTINO DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 24 de setembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AYLON MAIKON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001437-71.2017.8.11.0005. REQUERENTE: AYLON MAIKON SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Intime-se a parte autora através de seu patrono 

para que se manifeste, no prazo de 05 dias, quanto ao comprovante de 

pagamento juntado nos autos. Cumpra-se. Diamantino, 24 de setembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

WELTON NEVES VILELA (REQUERENTE)

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001033-20.2017.8.11.0005. REQUERENTE: WELTON NEVES VILELA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 24 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
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REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000668-63.2017.8.11.0005. REQUERENTE: IVONIZEL CEVIRIANO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 10 dias, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 

24 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-86.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI (ADVOGADO(A))

MACIEL CUNHA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010473-86.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MACIEL CUNHA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de 

julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 24 de setembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-58.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GONCALVES MENEZES (REQUERENTE)

PATRICIA SIQUEIRA MAY (REQUERENTE)

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU PINHATTI MENDES (REQUERIDO)

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010061-58.2015.8.11.0005. REQUERENTE: PATRICIA SIQUEIRA MAY, 

JOSUE GONCALVES MENEZES REQUERIDO: DIRCEU PINHATTI MENDES 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 24 de setembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO (ADVOGADO(A))

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO (ADVOGADO(A))

LYDIA MARIA DE ALMEIDA BURIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA (ADVOGADO(A))

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000469-41.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LYDIA MARIA DE ALMEIDA 

BURIN REQUERIDO: JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

24 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000356-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANANIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000356-87.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: JULIANO ANANIAS DA SILVA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para que se manifeste quanto aos embargos à execução 

opostos pela parte executada, no prazo de 05 dias. Após, conclusos para 

as deliberações pertinentes. Cumpra-se. Diamantino, 25 de setembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-64.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010123-64.2016.8.11.0005. REQUERENTE: PERSIO OLIVEIRA LANDIM 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que 

apresente, no prazo de 10 dias, planilha do cálculo do valor que entende 

devido pela parte requerida. Com a apresentação do cálculo, intime-se a 

parte requerida para que no prazo de 10 dias manifeste-se sobre a 

correção do valor pretendido pela parte autora, bem como para que 

apresente seus cálculos no caso de discordância, a fim de que, no final, 

seja expedida certidão de crédito em favor do autor para habilitação junto 

ao Juízo da recuperação judicial. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 25 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARIA MAGDALENA MASSINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001567-61.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA MAGDALENA MASSINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 25 de setembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-83.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010221-83.2015.8.11.0005. REQUERENTE: ANDERSON CAMPOS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 05 

dias, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 25 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001176-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA DOS SANTOS VASCONCELLOS (REQUERENTE)

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 10hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000017-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

H. DE SOUZA MACHADO - EPP (REQUERENTE)

SERGIO DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000017-94.2018.8.11.0005. REQUERENTE: H. DE SOUZA MACHADO - 

EPP, HILARIO DE SOUZA MACHADO, SERGIO DE SOUZA MACHADO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1 – Considerando o erro material contido na data designada na 

decisão anterior, uma vez que se trata de data pretérita, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05 de novembro de 2018, às 

14h00min. 3 - Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, 

consignando no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da parte 

reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, 

art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até 

o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, 

caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro do prazo 

estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 25 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000932-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LINA MENDES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

DANIELY KUCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000932-80.2017.8.11.0005. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: LINA 

MENDES DE ARRUDA Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 24 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE BURIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Juvenil Antonio dos Santos (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000080-56.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE BURIN 

EXECUTADO: JUVENIL ANTONIO DOS SANTOS Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 24 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000017-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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HILARIO DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

H. DE SOUZA MACHADO - EPP (REQUERENTE)

SERGIO DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000017-94.2018.8.11.0005. REQUERENTE: H. DE SOUZA MACHADO - 

EPP, HILARIO DE SOUZA MACHADO, SERGIO DE SOUZA MACHADO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1 – Converto o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, às 14:00 

horas. 3 - Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, 

consignando no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da parte 

reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, 

art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até 

o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, 

caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro do prazo 

estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 24 de setembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000669-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

OZIAS GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000669-14.2018.8.11.0005. EXECUTADO: OI MOVEL S.A. - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL EXEQUENTE: OZIAS GOMES DA SILVA Vistos 

etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação 

para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando 

as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 24 de setembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000797-34.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DIRCEU SOUZA FROTA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Verifica-se que a 

instituição financeira requerida não cumpriu a decisão que determinou que 

não fossem mais realizados os descontos em folha de pagamento do 

autor quanto aos serviços de cartão de crédito, conforme se verifica 

através do holerite do autor do período de 08/2018 (id. 15418319). Assim, 

defiro em parte o pedido da parte autora para determinar a intimação da 

parte requerida para que, no prazo de 24 horas, cancele os descontos 

realizados na folha de pagamento do autor quanto aos serviços de cartão 

de crédito, bem como comprove o cumprimento da tutela nos autos, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, bem como sob pena 

de devolução em dobro dos valores que vierem a ser descontados a partir 

desta decisão, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. Cumpra-se. Diamantino, 25 de setembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001176-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA DOS SANTOS VASCONCELLOS (REQUERENTE)

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001176-72.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA EUGENIA DOS 

SANTOS VASCONCELLOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por 

danos morais e pedido de antecipação de tutela de urgência proposta por 

Maria Eugênia dos Santos Vasconcellos em face de Banco Panamericano 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos. A parte autora informa 

que no ano de 2016 enfrentou problemas familiares razão pela qual 

contraiu, via nº. 0800 da Requerida, dois empréstimos consignados no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), totalizando o valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), que seriam descontados mensalmente de seu salário, 

respeitando a margem consignável disponível. Argumenta que a 

contratação se perfectibilizou por telefone e por isso não recebeu 

qualquer contrato, não sabendo informar quantas parcelas seriam 

descontadas e tampouco qual a taxa de juros cobrada pelo Banco 

Requerido. Informa, entretanto, que o contrato foi formalizado uma vez que 

recebeu o crédito contratado em sua conta, momento em que se iniciaram 

os descontos mensais que variavam entre o valor de R$ 457,13 

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos) e R$ 472,65 

(quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). 

Sustenta, por fim, que os descontos foram realizados normalmente até 

abril de 2018, quando então a Requerida começou a efetuar o desconto 

mensal de apenas R$ 74,04 (setenta e quatro reais e quatro centavos) 

além de emitir faturas no valor de R$ 430,09 (quatrocentos e trinta reais e 

nove centavos) para pagamento, valores estes provavelmente oriundos 

dos empréstimos contratados. Além do exposto, a parte autora aduz que 

em razão da Requerida não efetuar os descontos do empréstimo 

consignado de sua margem consignável, o seu nome foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito. Decido. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que 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. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 
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probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada através dos 

holerites juntados pela parte autora, os quais demonstram que a autora 

contraiu empréstimo consignado e que o valor estaria sendo descontado 

mensalmente da margem consignável disponível. Além disso, observa-se 

que houve a exclusão do desconto das parcelas do referido empréstimo 

da folha de pagamento da autora a partir de abril de 2018, sem que 

houvesse qualquer notificação prévia, porque provavelmente houve 

extrapolação da margem consignável, razão pela qual o Banco reclamado 

passou então a emitir boletos para pagamento do saldo remanescente 

devedor do empréstimo em questão, bem como inseriu o nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito. O perigo da demora é evidente, 

pois, no caso, a parte requerente encontra-se restrições em seu crédito 

porque o banco reclamado agiu negligentemente ao não observar a 

margem consignável disponível à parte autora, e provavelmente concedeu 

empréstimos consignados cujos descontos mensais ultrapassaram os 

30% de seu rendimento líquido, o que possivelmente motivou a exclusão 

de parte da parcela, haja vista que a cobrança de empréstimos 

consignados em percentual superior a 30% da margem consignável do 

contratante, é ilegal. Além disso, observa-se que mesmo com a exclusão 

das referidas parcelas o Banco reclamado, para não ultrapassar a 

margem consignável da parte autora, emitiu boletos para cobrança do 

saldo devedor dos empréstimos e inscreveu o nome da autora juntos aos 

órgãos de inadimplentes, o que por si só lhe trará diversos prejuízos, haja 

vista os conhecidos funestos efeitos da inclusão do nome no SERASA e 

SPC- Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de cobrança. 

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente 

com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1 - 

Seja notificada a parte requerida para que dê baixa na inscrição em 

questão até determinação judicial em contrário, bem como para que junte 

aos autos todos os contratos contraídos pelo autor e extratos de 

pagamentos, sob pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço 

com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3 - DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, 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. 6 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

25 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001174-05.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de 

indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por Gilson 

Ferreira de Arruda em face de Águas Diamantino S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora aduz na inicial que comprou um 

imóvel localizado na Rua Frei Manoel, nº. 675, Bairro da Ponte, neste 

Município, cujo qual está até a presente data sem o abastecimento de água 

encanada, em virtude da existência de débitos pretéritos deixados pelo 

antigo proprietário do imóvel. Argumenta que no ano de 2017 ajuizou ação 

no Juizado Especial, processo que tramita sob a numeração 

1001454-10.2017.8.11.0005, cujo objeto da ação consiste no 

restabelecimento do fornecimento de água no imóvel, a declaração de 

inexigibilidade dos débitos pretéritos, condenação em lucros cessantes e 

danos morais. Sustenta que no supracitado processo obteve sentença 

parcialmente favorável, uma vez que o seu pedido para restabelecimento 

de água e inexigibilidade de débitos pretéritos foram acolhidos, sendo 

indeferidos apenas os pedidos de lucros cessantes e indenização por 

danos morais, razão essa que motivou o autor a interpor recurso 

inominado para discutir a existência tanto dos lucros cessantes quanto 

dos danos morais, estando o recurso junto à Turma Recursal aguardando 

julgamento. O autor alega que a Requerida informou o cumprimento da 

determinação contida na sentença oriunda do processo nº. 

1001454-10.2017.8.11.0005, no entanto, depois de alguns dias do 

restabelecimento da água junto ao imóvel, a Requerida suspendeu 

novamente o fornecimento de água na residência pelos débitos 

declarados inexigíveis no supracitado processo. Decido. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que 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. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o risco da demora do provimento jurisdicional, vejamos: 

A probabilidade do direito alegado está revelada através dos documentos 

juntados pela parte autora, consistentes em protocolo de atendimento, 

notificação extrajudicial, id. 15530741 - p. 1/2, boletim de ocorrência, id. 

15530743 - p. 1/2, auto de constatação realizado pela Polícia Civil, id. 

15530743 – p. 1/4, e fatura de água contendo débitos pretéritos 

(originalmente em nome de terceiros e declarado inexigível por decisão 

judicial) com vencimento para o dia 08/08/2018 em nome do autor, id. 

15530747 - p. 1. Por outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a 

parte reclamante está sem água em sua residência em virtude de medida 

arbitrária e ilegal da Requerida, fato que tem prejudicado sua atividade e 

forma de vida, uma vez que se trata de serviço público essencial. Além 

disso, o que se observa é algo mais grave, uma vez que os débitos que 

foram declarados inexigíveis no processo nº. 1001454-10.2017.8.11.0005, 

de titularidade de terceiros, na verdade foram transferidos pela Requerida 

para o nome do autor, o que ocasionou a suspensão dos serviços na 

residência bem como as cobranças, demonstrando, dessa forma, que a 

ora Requerida agiu com extrema má fé com o consumidor, além de 

contrariar determinação judicial. Diante do exposto, CONCEDO a tutela de 

urgência ao reclamante, o que faço com espeque no artigo 300 do CPC, 

DETERMINANDO que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

água na residência situada na Rua Frei Manoel, nº. 675, Bairro da Ponte, 

nesta urbe, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 1000,00, (mil reais), limitados a 30 dias. Registro que as 

faturas mensais referentes ao efetivo consumo de água na matrícula em 

questão deverão ser pagas pelo consumidor, sob pena de suspensão do 

fornecimento de água em sua residência. DESIGNE-SE audiência de 
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conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para que 

compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. Intime–se a parte reclamante para que 

compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do processo 

sem resolução de mérito. Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do CDC. Cumpra-se. Diamantino, 25 de setembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LINDALVA XAVIER PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001527-79.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LINDALVA XAVIER PIRES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto 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). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 24 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000406-16.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EVA CONCEICAO DE 

CAMPOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto 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). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 24 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (ADVOGADO(A))

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKYS WILLIANS DE OLIVEIRA ZANATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000024-86.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: LINCON BARELLA 

EXECUTADO: MAKYS WILLIANS DE OLIVEIRA ZANATTA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto 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). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 24 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE LESKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001047-04.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JAQUELINE LESKE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em tela, a parte 

embargante argumenta que houve omissão na r. sentença que julgou 

procedente os pedidos formulados na inicial, uma vez que deixou de 

fundamentar a existência do dano moral, que nenhum dano moral é 

presumido e que não restou comprovado nos autos a ocorrência de um 

dano moral. Contudo, é certo que não houve qualquer omissão na r. 

sentença, que fundamentou que o dano moral no presente caso ocorreu 

na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida realizada pela 

embargante, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Ressalte-se ser desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só 

verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a 

constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples 

verificação da inclusão indevida do nome da autora no órgão de proteção 

ao crédito. Logo, não há qualquer omissão na fundamentação do dano. 

Verifico que, na verdade, os presentes embargos de declaração objetivam 

alterar o resultado do julgado, o que é inadmissível, devendo, portanto, ser 

perseguido mediante interposição de recurso próprio. Neste sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A 

MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os 

embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento 

pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 48 da 

Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como é 

o que pretende o embargante. 2.Mesmo quando interpostos para o fim de 

prequestionamento, a existência de omissão, contradição ou obscuridade 

permanece como requisito essencial dos embargos declaratórios. 

3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC 

capazes de ensejar o reexame da causa, rejeito os embargos de 

declaração interpostos. 4.Embargos de declaração conhecidos e 

rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme 

regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda 

por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 20140710295517, Orgão 

Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de 

Setembro de 2015 Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, 

inexistindo os citados vícios na decisão atacada, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios e mantenho a r. sentença na íntegra. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 25 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 
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Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000700-34.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCOLINA DE ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, vez que a autora demonstrou que seu nome se encontra negativado 

no SCPC através de extrato extraído do site Boa Vista, não sendo 

indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao crédito, 

sendo que, ademais, foi verificada a veracidade da negativação em 

consulta deste juízo no site do SPC/SERASA. Julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da apresentação de 

prints do sistema interno que demonstram a relação jurídica entre as 

partes, considerando, ainda, o relatório de uso dos serviços de telefonia 

pela autora desde o ano de 2014, para uso no telefone n. 65 996242055, 

sendo que o endereço constante nas faturas enviadas é igual ao que foi 

declarado pela autora na petição inicial. Além disso, houve pagamentos 

durante a vigência do plano, o que afasta a hipótese de fraude na 

contratação. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pela autora, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Portanto, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$ 114,61. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar 

a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 114,61, quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, em 24 de 

setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 24 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA PIRES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000683-95.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA PIRES DA 

SILVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 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. 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. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, 

rejeito a impugnação ao valor da causa formulada pela ré, vez que se a 

parte autora optou pelo procedimento sumaríssimo, tal situação importou 

em renúncia ao pequeno crédito excedente pretendido inicialmente, na 

forma do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95, restando competente este 

Juizado para apreciar o feito. Ademais, postergo a apreciação da 

preliminar de ausência de interesse de agir pois possui como fundamento 

matéria afeta ao mérito. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova, ônus que não se desincumbiu. Isto 

porque, em que pese as alegações da reclamada, esta não apresentou 

qualquer prova de suas alegações e, além disso a autora demonstrou a 

existência de dívida renegociada e quitada no ano de 2017 pendente em 

seu nome no ano de 2018 sob a rubrica de Pefin, restando clara a 

identidade da dívida do Pefin com a paga pela autora, já que possuem o 

mesmo número de contrato e se referem ao mês de 04/2015 a 05/2015. 

Não logrando êxito a empresa promovida em comprovar que a anotação 

estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pela parte autora, devem os débitos discutidos serem 

declarados ilegais. Ressalte-se tratar de anotação de Pefin, uma espécie 

de restrição financeira que faz parte de um banco de dados de 

pendências financeiras de consumidores, sendo uma subdivisão do banco 

de dados do Serasa, logo, tal cadastro é evidentemente prejudicial ao 

crédito do autor e a mera inscrição indevida de Pefin também ocasiona 

dano moral in re ipsa. Partindo desse contexto, observo que a pendência 

financeira no valor de R$ 165,00 em nome da parte reclamante no Pefin é 

indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é a medida 

que se impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o 

que apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida 

quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado 

pela reclamante. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos 

autos no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais); e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 
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acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso 

(data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELMA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000687-35.2018.8.11.0005. REQUERENTE: KELMA SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 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. 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. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, com pedido de tutela antecipatória c/c indenização 

por dano moral, interposta pela autora em face da ré, sustentando, em 

síntese, que a reclamada inseriu o nome da parte autora no rol de 

inadimplentes indevidamente. Em contestação, a reclamada suscitou a 

ocorrência de prescrição e alegou, em resumo, que a inscrição se deve 

por dívida inadimplida, fato que ensejou a inscrição do nome da reclamante 

no serviço de proteção ao crédito. De plano, acolho o pedido da ré para 

determinar à Secretaria que proceda à retificação do polo passivo para 

que passe a constar como requerido BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. Rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela 

ré considerando que embora o prazo para reparação de ano ilícito seja de 

três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo somente é computado quando do 

conhecimento do evento danoso – negativação, assim, considerando que 

não há nos autos prova da ciência inequívoca pelo autor da inscrição 

indevida, tal como notificação usualmente encaminhadas pelas empresas 

aos consumidores, não ocorreu prescrição da presente pretensão. 

Rejeito, por fim, a preliminar de ausência de documento indispensável para 

a propositura da ação, eis que a extrato apresentado foi extraído de site 

de consulta oficial conveniado ao SPC e, ainda, pelo fato de que foi 

constatada a veracidade da negativação por este juízo em consulta ao site 

do SPC. Afastadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, 

por certo que caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo 

à baila ao menos o contrato ou documento assinado pela parte autora 

apontando a referida habilitação da função crédito do cartão de débito do 

autor, o que não foi feito. Isto porque, em que pese às alegações da 

reclamada, esta não apresentou nenhuma justificativa para retirar a 

validade das alegações da parte reclamante, não tendo demonstrado 

sequer atendimento ou gravação telefônica a indicar o desbloqueio do 

cartão para o uso de crédito, além disso as compras se deram 

majoritariamente pela internet, não havendo compras no comércio local, 

fatos que corroboram a narrativa do autor de que foi vítima de falsários. 

Em resumo: a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para 

comprovar a regularidade da dívida, pois os dados concretos visando 

comprovar a contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis 

pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do 

reclamante. Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 247,45 é 

indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é a medida 

que se impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o 

que apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida 

quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado 

pela reclamante. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente 

da inclusão indevida do nome/CPF da parte autora no cadastro de 

proteção ao crédito, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e 

quarenta reais). Por fim, ressalte-se não ser o caso de aplicação da 

Súmula nº. 385 do STJ, vez que a negativação ora debatida possui data 

anterior em relação as demais negativações mencionadas pela instituição 

financeira, de forma que não cabe a aplicação do entendimento 

jurisprudencial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito 

discutido nos autos no valor de R$ 247,45; e, b) CONDENAR a requerida 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais)a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sem condenação em custas e honorários, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o 

projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. 

Jéss i ca  F láv ia  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a . 

_________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIZOM VIEIRA PONDE (REQUERENTE)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000505-49.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LOURIZOM VIEIRA PONDE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. No 

mérito a ação é improcedente. Narra o autor que obteve sentença 

favorável em 22.02.2017 para reativação da linha telefônica nº. 65 

99686-3470 nos autos do processo número 8010453-61.2016.8.11.0005 

em desfavor da ré, porém, argumenta o promovente que o desbloqueio foi 

temporário e sua linha telefônica foi objeto de novo bloqueio, pleiteando 
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nesta oportunidade condenação em obrigação de fazer e danos morais. O 

reclamante não apresentou qualquer prova mínima de bloqueio, tampouco 

indicou as datas possíveis ou protocolos de atendimento acerca da 

suposta falha na prestação dos serviços da ré. Por outro lado, de acordo 

com o sistema interno da requerida, após decisão judicial a linha do autor 

foi reativada em 01.03.2017, mas houve inadimplência das faturas 

referentes aos meses 04/2017 e 05/2017, fato que ensejou o novo 

bloqueio na linha telefônica do autor (id. 15101444) Ainda, sequer foi 

oferecida impugnação quanto às provas apresentadas pela requerida. 

Nesta linha, não se vislumbra a demonstração do fato constitutivo do 

direito do autor (art. 373, I, do CPC), já que não ressai dos autos prova do 

bloqueio indevido, a efetiva adimplência dos meses 04/2017 e 05/2017 ou 

qualquer outra situação que caracterizar a suspensão indevida dos 

serviços, não havendo o que se falar em restabelecimento de linha 

telefônica. No que tange ao pedido de danos morais referente à este 

processo, como é de conhecimento, numa ação de cunho indenizatório 

para o ressarcimento do dano sofrido não basta a ilação sobre o ato 

causador, mas que se configure os pressupostos de que tratam a 

doutrina e a jurisprudência, quais sejam: o ato ilícito do agente, o dano 

sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a ação do agente e o prejuízo 

sofrido. No ponto, em que pese a parte reclamante afirmar que houve 

abalo moral, fato é que, após analisar os autos, nota-se que não há prova 

de danos na esfera personalíssima do requerido, situação que, sem 

dúvida, é incapaz de gerar os danos morais. No escólio da doutrina de Rui 

Stoco, dano moral que “é todo sofrimento humano, resultante da lesão de 

direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a 

vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa” 

(in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª Edição, 2001, Editora RT, pg. 

1383). Nesta linha, rejeito o pedido de danos morais por ausência de 

demonstração prejuízos extrapatrimoniais ao autor. Por fim, acolho o 

pedido contraposto formulado pela ré, diante das provas de 

inadimplemento do autor, de modo que deve quitar suas pendências 

financeiras que somam R$ 119,98 (cento e dezenove reais com noventa e 

oito centavos). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para 

condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

119,98 (cento e dezenove reais com noventa e oito centavos), quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A ALBINO - ME (REQUERENTE)

BRUNO MARTINS SORNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000928-43.2017.8.11.0005. REQUERENTE: A ALBINO - ME REQUERIDO: 

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 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, 24 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000708-11.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA REGINA BARRETO 

PENTEADO SILVESTRE REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Sustenta a parte 

reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente negativado pela 

reclamada, já que não possui qualquer débito junto a ela, e que tal fato lhe 

causou incalculável prejuízo. Passo a julgar o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Isto porque, em que pese às 

alegações da reclamada de que a restrição seria decorrente de 

operações contratadas pela autora, restou comprovado que houve 

pagamento da fatura com vencimento em 10.07.2017, que possui a mesma 

data da fatura inscrita no SERASA/SPC e, ainda, a ré juntou telas do 

sistema interno que demonstram que a dívida inscrita seria advinda do uso 

de celular pré-pago, o que não faz sentido, já que não há pagamentos 

mensais para tal modalidade de plano. Logo, não logrando êxito a empresa 

promovida em comprovar a relação subjacente ou que a anotação estava 

calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela 

parte autora, deve o débito discutido ser declarado ilegal. Logo, não tendo 

a requerida comprovado a validade da cobrança, tendo em vista que 

juntou telas do sistema interno ilegíveis, não sendo possível analisá-las 

como meio de prova, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de 

inexistência da dívida objeto da ação. No mesmo sentido é a posição da 

Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO 

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara 

a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a 

declaração da inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, 

cabendo ao magistrado a condenação em indenização por danos morais, 

dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgamento em 20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipso, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 
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tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente a pendência financeira discutida nos autos; e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso 

(data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 24 

de setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010535-92.2016.8.11.0005. REQUERENTE: R G K TRANSPORTES LTDA - 

EPP REQUERIDO: RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, VLI 

MULTIMODAL S.A. Vistos. Dispensado o relatório conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei 9.099/99. Decido. Fundamento e Decido. Trata-se de ação 

de cobrança de estadias em que a autora transportadora de cargas alega 

que foi contratada para fazer o transporte rodoviário de mercadorias, não 

sendo ressarcida das estadias decorrentes da demora no 

descarregamento dos produtos. Inicialmente, tendo em vista a existência 

de matérias preliminares, passo a analisá-las. De início, postergo a 

apreciação da preliminar de inexistência de interesse de agir, eis que a ré 

Rodobelo sustenta a preliminar com matéria afeta ao mérito da ação. 

Ainda, não há o que se falar em extinção do processo por ausência do 

sócio da autora em audiência de conciliação, considerando que houve 

duas redesignações de audiência e, na última, estava presente o sócio 

proprietário juntamente com todas as partes, devendo-se aplicar o 

princípio da primazia do julgamento do mérito. Ademais, não cabe extinção 

do processo sem julgamento ante as provas de que o autor quitou as 

custas processuais decorrentes da contumácia no processo 

8010345-36.2016.811.0005 (id. 14217347, p.1) Da ilegitimidade ad causam 

passiva: Ambas as reclamadas suscitam preliminar de ausência de 

legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, contudo, rejeito 

ambas preliminares, pelos seguintes fundamentos: A reclamada Rodobelo 

Transportes Rodoviários Ltda sustenta sua ilegitimidade sob o fundamento 

de que não deu causa ao atraso, uma vez que não praticou qualquer ação 

ou omissão que tenha dado causa ao evento. Contudo, embora não tenha 

dado causa ao atraso no descarregamento, há no presente caso 

responsabilidade solidária entre ambas requeridas. Eis o disposto no art. 

9° da Lei 11.442/07, que assim determina: “Art. 9° A responsabilidade do 

transportador cobre o período compreendido entre o momento do 

recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário”. Desta forma, a 

transportadora Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda responde 

solidariamente à destinatária VLI MULTIMODAL S/A,, de acordo com o 

disposto no art. 9° da Lei nº 11.442/07. Outrossim, não prospera também a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida VLI 

MULTIMODAL S/A, posto que além de ser destinatária da carga, foi quem 

deu causa a longa espera na descarga do produto. Assim, tanto a 

transportadora quanto a destinatária da carga são responsáveis pela 

demora no descarregamento do caminhão, tendo em vista que a primeira 

terceirizou o serviço ao autor, e a segunda era destinatária da carga. Não 

é outro o entendimento jurisprudencial: 1. APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTES. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO 

DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS SUPERIOR A 5 HORAS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA DA CARGA. DIÁRIAS 

DEVIDAS. A transportadora e o destinatário da carga são responsáveis 

solidários pelo pagamento das despesas decorrentes da demora no 

descarregamento do caminhão, de acordo com o disposto no art. 9° da Lei 

nº 11.442/07. Comprovado que o atraso na descarga foi superior a 5h, 

incide a regra do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/07, devendo a demandada 

pagar aos autores as diárias reconhecidas pela sentença, valores a 

serem apurados em liquidação de sentença. PRELIMINAR REJEITADA. 

APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70060906179, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 11/12/2014). 2. (JECCRS-0048832) RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A 

CONTRATANTE E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

DESCARREGAMENTO. ATRASO DE DOIS DIAS ALÉM DO CONTRATADO. 

APLICABILIDADE DA LEI 11.442/07. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71005966205, 

4ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais/RS, Rel. Gisele Anne 

Vieira de Azambuja. j. 01.04.2016, DJe 07.04.2016). 3. JECCPR-0020881) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS 

MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ALEGAÇÕES DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. ATRASO NO 

DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DAS 

EMPRESAS RÉS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ESTADIA NOS 

TERMOS DA LEI Nº 11.442/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Processo nº 0000121-34.2015.8.16.0114/0, 3ª 

Turma Recursal em Regime de Exceção dos Juizados Especiais/PR, Rel. 

Fernanda Bernert Michelin. unânime, Publ. 28.10.2015). Portanto, há sim 

responsabilidade das demandadas, já que uma figura como transportadora 

da carga e a outra como destinatária. Superadas as preliminares, julgo o 

mérito O autor comprovou que estava regularmente inscrito junto ao 

Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres - ANTT como ETC na época em que 

ocorreu a contratação (id. 4000887, p.2). Tanto que a própria ré contratou 

a parte autora, não podendo se presumir que contratou alguém que não 

estivesse regularmente constituído em sua atividade, sob pena de agir 

com torpeza. Logo, está presente o fato constitutivo que permite a 

aplicação da Lei 11.442/2007, ainda porque o referido documento indica a 

situação de ativo na época dos fatos. Nesta linha, a parte autora 

comprovou ter sido contratada pela ré Rodobelo para o transporte de 

carga com a pesagem de 50.90000 kg de milhos em grão, todas coletadas 

em Nova Maringá/MT para o transporte com destino a segunda ré, na 

cidade de Araguari/MG. A parte autora juntou aos autos os documentos 

que apontam a quantidade das cargas descarregadas, o dia e horário de 

saída no pátio de triagem, indicando que as datas de entrada no pátio de 

triagem e a descarga da mercadoria se deram em dias diferentes. 

Portanto, tendo em vista que o comprovante de viagem (id. 4000911, p.1) é 

o único documento que comprova a chegada do autor, sem indicar 

precisamente o horário alegado pelo autor, mas sim que a previsão de 

chegada era no dia 21.01.2016 a partir de 01h00min, este deve ser o 

marco inicial para o cálculo das estadias até a saída, que possui o recibo 

com a indicação do dia e horário alegado pelo autor, às 01h58min do dia 

22.01.2016. Ademais, embora alegue a ré que o autor não atendeu as 

exigências do art. 11, § 5ª da Lei 11.442/2007, esta não trouxe qualquer 

prova a corroborar sua alegação, ônus que lhe incumbia já que é seu 

dever demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Ora, conforme previsto no art. 373 do CPC, cabe ao autor 

provar fato constitutivo de seu direito, e ao réu fato modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Assim, cabia a ré trazer aos autos prova 

suficiente para comprovar fato diverso do apresentado pelo autor, ônus 

do qual não se incumbiu. Igualmente é desprovida a argumentação da ré 

de que o autor deveria comprovar a sua permanência no pátio da ré 

mediante o documento Conhecimento de Transporte Eletrônico, eis que a 
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ausência de tal comprovação de deve à própria requerida que não a 

expediu e a insuficiência de dados nos documentos de entrada e saída do 

veículo do estabelecimento é de responsabilidade única e exclusiva da 

requerida. Além do mais, nos termos do art. 11, §9º da Lei 11.442/07, é 

responsabilidade do embarcador e do destinatário da carga “fornecer ao 

transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do 

caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos”. Pois 

bem. Para a carga de 50.90000 KG, o comprovante de viagem demonstra 

que as rés só seriam responsáveis a partir da previsão de 

descarregamento, em 21/01/2016, às 01h00min, tendo sido recebida a 

mercadoria somente no dia 22/01/2016, às 01h58min. O atraso, portanto, 

correspondeu a 25h17min, já descontadas as 05 horas de tolerância. A 

indenização pelo excesso de tempo em carga/descarga atualmente é de 

R$ 1,60 por tonelada/hora da capacidade total do veículo. Valor atualizado 

pelo INPC de maio de 2015 a maio de 2017 conforme previsto na Lei e 

indicado pelo site: calculoexato.com.br. Ainda, há de se considerar que o 

transporte foi feito através de uma Carreta Volvo HRV2139 (27,0 t), 

conforme consta no id, 4000911, p.3 Valor de cada hora tonelada: R$ 1,60 

x 27 toneladas.000 = R$ 43,20. Valor das 25h17min: (conversão das 

horas em minutos: 25h x 60m = 1.500 minutos + 17m = 1.517 minutos) 

1.517 ÷ 60 = 25,28 horas. Valor devido: 43,20 hora/tonelada x 25h28min = 

R$ 1.092,24. O atraso, portanto, correspondeu a período muito superior ao 

previsto na Lei nº 11.442/07, que dispõe: Art. 11. (...) § 5o Atendidas as 

exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo 

de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da 

chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será 

devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou 

fração. Dessa forma, considerando o tempo de espera do autor para o 

descarregamento das cargas, bem como a quantidade de cada carga que 

estava transportando, correta a condenação ao pagamento de estadias 

no valor de R$ 1.092,24 (um mil e noventa e dois reais e vinte e quatro 

centavos). Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a 

reclamada a: - PAGAR à parte autora a título de estadia o valor de R$ 

1.092,24 (um mil e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), com 

correção monetária pelo INPC a partir da data do descarregamento e juros 

de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nesta fase, em razão 

do disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C Após, 

com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de setembro 2018. Jéssica 

Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ 

Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de 

setembro 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010536-77.2016.8.11.0005. REQUERENTE: REGINALDO VANCAN 

REQUERIDO: RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, VLI 

MULTIMODAL S.A. Vistos. Dispensado o relatório conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei 9.099/99. Decido. Fundamento e Decido. Trata-se de ação 

de cobrança de estadias em que o autor transportador autônomo de 

cargas alega que foi contratado para fazer o transporte rodoviário de 

mercadorias, não sendo ressarcida das estadias decorrentes da demora 

no descarregamento dos produtos. Inicialmente, tendo em vista a 

existência de matérias preliminares, passo a analisá-las. De início, 

postergo a apreciação da preliminar de inexistência de interesse de agir e 

de impossibilidade jurídica do pedido, eis que a ré Rodobelo sustenta a 

preliminar com matéria afeta ao mérito da ação. Da ilegitimidade ad causam 

passiva: Ambas as reclamadas suscitam preliminar de ausência de 

legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, contudo, rejeito 

ambas preliminares, pelos seguintes fundamentos: A reclamada Rodobelo 

Transportes Rodoviários Ltda sustenta sua ilegitimidade sob o fundamento 

de que não deu causa ao atraso, uma vez que não praticou qualquer ação 

ou omissão que tenha dado causa ao evento. Contudo, embora não tenha 

dado causa ao atraso no descarregamento, há no presente caso 

responsabilidade solidária entre ambas requeridas. Eis o disposto no art. 

9° da Lei 11.442/07, que assim determina: “Art. 9° A responsabilidade do 

transportador cobre o período compreendido entre o momento do 

recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário”. Desta forma, a 

transportadora Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda responde 

solidariamente à destinatária VLI MULTIMODAL S/A,, de acordo com o 

disposto no art. 9° da Lei nº 11.442/07. Outrossim, não prospera também a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida VLI 

MULTIMODAL S/A, posto que além de ser destinatária da carga, foi quem 

deu causa a longa espera na descarga do produto. Assim, tanto a 

transportadora quanto a destinatária da carga são responsáveis pela 

demora no descarregamento do caminhão, tendo em vista que a primeira 

terceirizou o serviço ao autor, e a segunda era destinatária da carga. Não 

é outro o entendimento jurisprudencial: 1. APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTES. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO 

DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS SUPERIOR A 5 HORAS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA DA CARGA. DIÁRIAS 

DEVIDAS. A transportadora e o destinatário da carga são responsáveis 

solidários pelo pagamento das despesas decorrentes da demora no 

descarregamento do caminhão, de acordo com o disposto no art. 9° da Lei 

nº 11.442/07. Comprovado que o atraso na descarga foi superior a 5h, 

incide a regra do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/07, devendo a demandada 

pagar aos autores as diárias reconhecidas pela sentença, valores a 

serem apurados em liquidação de sentença. PRELIMINAR REJEITADA. 

APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70060906179, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 11/12/2014). 2. (JECCRS-0048832) RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A 

CONTRATANTE E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

DESCARREGAMENTO. ATRASO DE DOIS DIAS ALÉM DO CONTRATADO. 

APLICABILIDADE DA LEI 11.442/07. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71005966205, 

4ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais/RS, Rel. Gisele Anne 

Vieira de Azambuja. j. 01.04.2016, DJe 07.04.2016). 3. JECCPR-0020881) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS 

MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ALEGAÇÕES DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. ATRASO NO 

DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DAS 

EMPRESAS RÉS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ESTADIA NOS 

TERMOS DA LEI Nº 11.442/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Processo nº 0000121-34.2015.8.16.0114/0, 3ª 

Turma Recursal em Regime de Exceção dos Juizados Especiais/PR, Rel. 

Fernanda Bernert Michelin. unânime, Publ. 28.10.2015). Portanto, há sim 

responsabilidade das demandadas, já que uma figura como transportadora 

da carga e a outra como destinatária. Superadas as preliminares, julgo o 

mérito Embora a ré VLI MULTIMODAL alegue a ausência de inscrição do 

autor junto ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de 

Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, fato é 

que a própria ré contratou a parte autora, não podendo se presumir que 

contratou alguém que não estivesse regularmente constituído em sua 

atividade, sob pena de agir com torpeza, sendo a parte autora legítima 

para figurar no polo ativo da ação. Logo, está presente o fato constitutivo 

que permite a aplicação da Lei 11.442/2007, ainda porque o referido 

documento indica a situação de ativo na época dos fatos. Nesta linha, a 

parte autora comprovou ter sido contratada pela ré Rodobelo para o 

transporte de carga com a pesagem de 50.290,00 kg de milhos em grão, 

todas coletadas em Sorriso-MT para o transporte com destino a segunda 

ré, na cidade de Araguari/MG. A parte autora juntou aos autos os 

documentos que apontam a quantidade das cargas descarregadas, o dia 

e horário de saída no pátio de triagem, indicando que as datas de entrada 

no pátio de triagem e a descarga da mercadoria se deram em dias 
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diferentes. Portanto, tendo em vista que o comprovante de viagem (id. 

4000896, p.2) é o único documento que comprova a chegada do autor, 

sem indicar precisamente o horário alegado pelo autor, mas sim que a 

previsão de chegada era no dia 20.01.2016 a partir de 21h00min, este 

deve ser o marco inicial para o cálculo das estadias até a saída, que 

possui o recibo com a indicação do dia e horário alegado pelo autor, às 

03h08min do dia 21.01.2016. Ademais, embora alegue a ré que o autor não 

atendeu as exigências do art. 11, § 5ª da Lei 11.442/2007, esta não trouxe 

qualquer prova a corroborar sua alegação, ônus que lhe incumbia já que é 

seu dever demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Ora, conforme previsto no art. 373 do CPC, cabe ao autor 

provar fato constitutivo de seu direito, e ao réu fato modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Assim, cabia a ré trazer aos autos prova 

suficiente para comprovar fato diverso do apresentado pelo autor, ônus 

do qual não se incumbiu. Igualmente é desprovida a argumentação da ré 

de que o autor deveria comprovar a sua permanência no pátio da ré 

mediante o documento Conhecimento de Transporte Eletrônico, eis que a 

ausência de tal comprovação de deve à própria requerida que não a 

expediu e a insuficiência de dados nos documentos de entrada e saída do 

veículo do estabelecimento é de responsabilidade única e exclusiva da 

requerida. Além do mais, nos termos do art. 11, §9º da Lei 11.442/07, é 

responsabilidade do embarcador e do destinatário da carga “fornecer ao 

transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do 

caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos”. Pois 

bem. Para a carga de 50.290,00 kg, o comprovante de viagem demonstra 

que as rés só seriam responsáveis pelas estadias a partir da previsão de 

descarregamento, em 21/01/2016, às 01h00min, até porque a empresa 

destinatária inseriu tal previsão para organizar-se internamente para o 

recebimento de cargas, tendo sido recebida a mercadoria (2ª pesagem) 

somente no dia 21/01/2016, às 03h08min (id. 4000896, p. 5). O atraso, 

portanto, correspondeu a 01h08min, já descontadas as 05 horas de 

tolerância. A indenização pelo excesso de tempo em carga/descarga 

atualmente é de R$ 1,60 por tonelada/hora da capacidade total do veículo. 

Valor atualizado pelo INPC de maio de 2015 a maio de 2017 conforme 

previsto na Lei e indicado pelo site: calculoexato.com.br. Ainda, há de se 

considerar que o transporte foi feito através de uma Carreta Scania R440 

(27,0 t), conforme consta no id, 4000896, p.3 Valor de cada hora tonelada: 

R$ 1,60 x 27 toneladas = R$ 43,20. Valor das 01h08min: (conversão das 

horas em minutos: 01h x 60m = 60 minutos + 08m = 68 minutos) 68 ÷ 60 = 

1,13 horas. Valor devido: 43,20 hora/tonelada x 01h13min = R$ 48,96. O 

atraso, portanto, correspondeu a período infimamente superior ao previsto 

na Lei nº 11.442/07, que dispõe: Art. 11. (...) § 5o Atendidas as exigências 

deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de 

Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da 

chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será 

devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou 

fração. Dessa forma, considerando o tempo de espera do autor para o 

descarregamento das cargas, bem como a quantidade de cada carga que 

estava transportando, correta a condenação ao pagamento de estadias 

no valor de R$ 48,96. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

condenar a reclamada a: - PAGAR à parte autora a título de estadia o valor 

de R$ 48,96, com correção monetária pelo INPC a partir da data do 

descarregamento e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá 

ser feita a partir da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo 

único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 24 de setembro 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de setembro 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010539-32.2016.8.11.0005. REQUERENTE: RAFAEL DE BONA 

REQUERIDO: RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, VLI 

MULTIMODAL S.A. Vistos. Dispensado o relatório conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei 9.099/99. Decido. Fundamento e Decido. Trata-se de ação 

de cobrança de estadias em que o autor, transportador autônomo de 

cargas, alega que foi contratado para fazer o transporte rodoviário de 

mercadorias, não sendo ressarcida das estadias decorrentes da demora 

no descarregamento dos produtos. Inicialmente, tendo em vista a 

existência de matérias preliminares, passo a analisá-las. De início, 

postergo a apreciação da preliminar de inexistência de interesse de agir e 

de impossibilidade jurídica do pedido, eis que as rés sustentam as 

preliminares com matéria afeta ao mérito da ação. Da ilegitimidade ad 

causam passiva: Ambas as reclamadas suscitam preliminar de ausência 

de legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, contudo, 

rejeito ambas preliminares, pelos seguintes fundamentos: A reclamada 

Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda sustenta sua ilegitimidade sob o 

fundamento de que não deu causa ao atraso, uma vez que não praticou 

qualquer ação ou omissão que tenha dado causa ao evento. Contudo, 

embora não tenha dado causa ao atraso no descarregamento, há no 

presente caso responsabilidade solidária entre ambas requeridas. Eis o 

disposto no art. 9° da Lei 11.442/07, que assim determina: “Art. 9° A 

responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o 

momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário”. 

Desta forma, a transportadora Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda 

responde solidariamente à destinatária VLI MULTIMODAL S/A, de acordo 

com o disposto no art. 9° da Lei nº 11.442/07. Outrossim, não prospera 

também a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida VLI 

MULTIMODAL S/A, posto que além de ser destinatária da carga, foi quem 

deu causa a longa espera na descarga do produto. Assim, tanto a 

transportadora quanto a destinatária da carga são responsáveis pela 

demora no descarregamento do caminhão, tendo em vista que a primeira 

terceirizou o serviço ao autor, e a segunda era destinatária da carga. Não 

é outro o entendimento jurisprudencial: 1. APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTES. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO 

DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS SUPERIOR A 5 HORAS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA DA CARGA. DIÁRIAS 

DEVIDAS. A transportadora e o destinatário da carga são responsáveis 

solidários pelo pagamento das despesas decorrentes da demora no 

descarregamento do caminhão, de acordo com o disposto no art. 9° da Lei 

nº 11.442/07. Comprovado que o atraso na descarga foi superior a 5h, 

incide a regra do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/07, devendo a demandada 

pagar aos autores as diárias reconhecidas pela sentença, valores a 

serem apurados em liquidação de sentença. PRELIMINAR REJEITADA. 

APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70060906179, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 11/12/2014). 2. (JECCRS-0048832) RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A 

CONTRATANTE E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

DESCARREGAMENTO. ATRASO DE DOIS DIAS ALÉM DO CONTRATADO. 

APLICABILIDADE DA LEI 11.442/07. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71005966205, 

4ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais/RS, Rel. Gisele Anne 

Vieira de Azambuja. j. 01.04.2016, DJe 07.04.2016). 3. JECCPR-0020881) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS 

MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ALEGAÇÕES DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. ATRASO NO 

DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DAS 

EMPRESAS RÉS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ESTADIA NOS 

TERMOS DA LEI Nº 11.442/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Processo nº 0000121-34.2015.8.16.0114/0, 3ª 

Turma Recursal em Regime de Exceção dos Juizados Especiais/PR, Rel. 

Fernanda Bernert Michelin. unânime, Publ. 28.10.2015). Portanto, há sim 
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responsabilidade das demandadas, já que uma figura como transportadora 

da carga e a outra como destinatária. Superadas as preliminares, julgo o 

mérito. Embora a ré VLI MULTIMODAL alegue a ausência de inscrição do 

autor junto ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de 

Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, fato é 

que a própria ré contratou a parte autora, não podendo se presumir que 

contratou alguém que não estivesse regularmente constituído em sua 

atividade, sob pena de agir com torpeza, sendo a parte autora legítima 

para figurar no polo ativo da ação. Logo, está presente o fato constitutivo 

que permite a aplicação da Lei 11.442/2007, ainda porque o referido 

documento indica a situação de ativo na época dos fatos. Nesta linha, a 

parte autora comprovou ter sido contratada pela ré Rodobelo para o 

transporte de carga com a pesagem de 36.230,00 kg de milhos em grão, 

todas coletadas em Nova Maringá-MT para o transporte com destino a 

segunda ré, na cidade de Araguari/MG. A parte autora juntou aos autos os 

documentos que apontam a quantidade das cargas descarregadas, o dia 

e horário de saída no pátio de triagem, indicando que as datas de entrada 

no pátio de triagem e a descarga da mercadoria se deram em dias 

diferentes. Portanto, tendo em vista que o comprovante de viagem (id. 

4000974, p. 5) é o único documento que comprova a chegada do autor, 

sem indicar precisamente o horário alegado pelo autor, mas sim que a 

previsão de chegada era no dia 21.01.2016 a partir das 00h00min, este 

deve ser o marco inicial para o cálculo das estadias até a saída, que 

possui o recibo com a indicação do dia e horário alegado pelo autor, às 

05h55min do dia 21.01.2016 (id. 4000974, p.4). Ademais, embora alegue a 

ré que o autor não atendeu as exigências do art. 11, § 5ª da Lei 

11.442/2007, esta não trouxe qualquer prova a corroborar sua alegação, 

ônus que lhe incumbia já que é seu dever demonstrar eventual fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ora, conforme 

previsto no art. 373 do CPC, cabe ao autor provar fato constitutivo de seu 

direito, e ao réu fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, 

cabia a ré trazer aos autos prova suficiente para comprovar fato diverso 

do apresentado pelo autor, ônus do qual não se incumbiu. Igualmente é 

desprovida a argumentação da ré de que o autor deveria comprovar a sua 

permanência no pátio da ré mediante o documento Conhecimento de 

Transporte Eletrônico, eis que a ausência de tal comprovação de deve à 

própria requerida que não a expediu e a insuficiência de dados nos 

documentos de entrada e saída do veículo do estabelecimento é de 

responsabilidade única e exclusiva da requerida. Além do mais, nos 

termos do art. 11, §9º da Lei 11.442/07, é responsabilidade do embarcador 

e do destinatário da carga “fornecer ao transportador documento hábil a 

comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos 

respectivos estabelecimentos”. Pois bem. Para a carga de 36.230,00 kg, o 

comprovante de viagem demonstra que as rés só seriam responsáveis 

pelas estadias a partir da previsão de descarregamento, em 21/01/2016, 

às 00h00min, até porque a empresa destinatária inseriu tal previsão para 

organizar-se internamente para o recebimento de cargas, tendo sido 

recebida a mercadoria (2ª pesagem) somente no dia 21/01/2016, às 

05h55min. O atraso, portanto, correspondeu a 00:55min, já descontadas 

as 05 horas de tolerância. A indenização pelo excesso de tempo em 

carga/descarga atualmente é de R$ 1,60 por tonelada/hora da capacidade 

total do veículo. Valor atualizado pelo INPC de maio de 2015 a maio de 

2017 conforme previsto na Lei e indicado pelo site: calculoexato.com.br. 

Ainda, há de se considerar que o transporte foi feito através de uma 

Carreta Volvo NJT8634 (27,0 t), conforme consta no id. 4000974, p.3. 

Valor de cada hora tonelada: R$ 1,60 x 27 toneladas = R$ 43,20. Valor 

devido: 43,20 hora/tonelada x 00h55min (0,91 horas) = R$ 39,60. O atraso, 

portanto, correspondeu a período infimamente superior ao previsto na Lei 

nº 11.442/07, que dispõe: Art. 11. (...) § 5o Atendidas as exigências deste 

artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte 

Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do 

veículo ao endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou 

à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração. Dessa 

forma, considerando o tempo de espera do autor para o descarregamento 

das cargas, bem como a quantidade de cada carga que estava 

transportando, correta a condenação ao pagamento de estadias no valor 

de R$ 39,60. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a 

reclamada a: - PAGAR à parte autora a título de estadia o valor de R$ 

39,60, com correção monetária pelo INPC a partir da data do 

descarregamento e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá 

ser feita a partir da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo 

único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 24 de setembro 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de setembro 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito
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JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000498-57.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ZILDA LUBE KUCHE 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. 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. Afasto a 

preliminar de incompetência deste Juízo para julgar a demanda em razão 

da necessidade de prova pericial, considerando que os documentos 

acostados aos autos são suficientes para julgamento. Passo ao exame do 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte 

reclamada comprovar a ausência na falha da prestação de serviços, 

incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição 

do ônus probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida 

demonstrar a sua conduta não originou a queima dos equipamentos 

eletrônicos da parte autora por interrupção da energia, ônus que não se 

desincumbiu. Dos autos, verifica-se que o aparelho televisor da parte 

autora foi danificado, conforme consta do laudo técnico apresentado no 

id. 13081766, p.8. e, apesar de a parte reclamante insistentemente solicitar 

o conserto do produto perante a requerida, esta não solucionou o 

problema, indeferindo os pedidos administrativos (id. 14159346, p.3). No 

mérito, a autora comprovou que os danos nos aparelhos eletrônicos 

derivaram de oscilação na rede de energia elétrica, conforme o laudo que 

acostou aos autos. Considerando que o consumidor solicitou 

administrativamente os reparos e disponibilizou o bem para vistoria, o 

dever de provar o rompimento do nexo causal é da distribuidora de 

energia elétrica (art. 210, I, da Res. 414/2010). A forma como deve ser 

provado esse rompimento é dada pelo PRODIST MODULO 9, e no item 6.2 

e 6.2.3 está dito que o processo específico deve ser instruído com pelo 

menos cinco relatórios e que a falta de um deles acarreta na consideração 

de que houve perturbação na rede elétrica. A ré, por sua vez, não trouxe 

aos autos ao menos os relatórios exigidos pelas normas aplicáveis à 

espécie, logo, não trouxe comprovante de ocorrência de qualquer fato 

extintivo, modificativo ou impeditivo do direito perseguido pela parte autora, 

nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. É dizer: não trouxe a requerida 

qualquer elemento que pudesse impugnar os fartos documentos 

acostados na peça inicial apontando a falha em consertar o produto com 

defeito após interrupção elétrica, ensejando o dever de reparar o dano. 

Neste contexto, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, 

conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de forma que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sendo prescindível a 

demonstração de dolo ou culpa da concessionária. Assim sendo, restando 

comprovado que a conduta da requerida provocou o defeito no 

equipamento da parte autora, havendo incontestável nexo causal, 

verifica-se o dever da reclamada de suportar os danos materiais, no valor 

do orçamento apresentado nos autos de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos 
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reais). Em relação aos danos morais entendo serem cabíveis ao caso em 

apreço, visto que a situação retratada nos autos ultrapassa a barreira do 

mero aborrecimento. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Na presente hipótese, o dano moral causou mais que um mero 

dissabor à parte autora, pois encontrou-se privada do uso do seu bem 

longo período, sem qualquer amparo da central de energia, mesmo após 

uma série de solicitações para sanar o problema. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. De acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de 

dano moral em R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais e 

quarenta reais). Ante o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial, e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte reclamante para: a) 

CONDENAR a empresa promovida a restituir o valor de R$ 1.300, devido 

por danos materiais experimentados pela parte autora, devendo o valor 

ser atualizado monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 9.540,00 

(nove mil e quinhentos e quarenta reais), a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 

9.099/95. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. José Mauro Nabig Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000690-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA PATRICIA DE SANTANA (REQUERENTE)

ERIVALDO MAGALHAES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000690-87.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ERIVALDO MAGALHAES DE 

BRITO, KAROLINA PATRICIA DE SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. 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. Afasto a preliminar de incompetência deste Juízo para julgar a 

demanda em razão da necessidade de prova pericial, considerando que 

os documentos acostados aos autos são suficientes para julgamento. 

Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a ausência na falha da 

prestação de serviços, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, 

incumbia à parte requerida demonstrar a sua conduta não originou a 

queima dos equipamentos eletrônicos da parte autora por interrupção da 

energia, ônus que não se desincumbiu. Dos autos, verifica-se que a 

máquina de lavar da parte autora foi danificada, necessitando de reparo 

que perfaz a soma de R$ 490,00, conforme consta do orçamento 

apresentado no id. 15022876, p. 1. e, apesar de a parte reclamante 

insistentemente solicitar o conserto do produto perante a requerida, esta 

não solucionou o problema, indeferindo os pedidos administrativos (id. 

13658161, p.8). No mérito, a ré não comprovou que os danos nos 

aparelhos eletrônicos não derivaram de oscilações na rede de energia 

elétrica ocorridas entre 26.08.2017 até 02.09.2017. Insta ressaltar que a 

mera indicação no sistema interno da ré de que a data da queima do 

aparelho foi em 02.08.2017 não afasta as alegações dos autores, sendo 

possivelmente um erro material no preenchimento dos dados que era de 

responsabilidade da concessionária de energia, até porque foi solicitada 

medição no nível de tensão da unidade justamente para o período alegado 

na inicial e o resultado foi a confirmação pela ré de que o fornecimento de 

energia não estava dentro dos padrões vigentes(id. 13658161, p.9), 

ressaindo a procedência da ação. Considerando que o consumidor 

solicitou administrativamente os reparos e disponibilizou o bem para 

vistoria, o dever de provar o rompimento do nexo causal é da distribuidora 

de energia elétrica (art. 210, I, da Res. 414/2010). A forma como deve ser 

provado esse rompimento é dada pelo PRODIST MODULO 9, e no item 6.2 

e 6.2.3 está dito que o processo específico deve ser instruído com pelo 

menos cinco relatórios e que a falta de um deles acarreta na consideração 

de que houve perturbação na rede elétrica. A ré, por sua vez, não trouxe 

aos autos ao menos os relatórios exigidos pelas normas aplicáveis à 

espécie, logo, não trouxe comprovante de ocorrência de qualquer fato 

extintivo, modificativo ou impeditivo do direito perseguido pela parte autora, 

nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. É dizer: não trouxe a requerida 

qualquer elemento que pudesse impugnar os fartos documentos 

acostados na peça inicial apontando a falha em consertar o produto com 

defeito após interrupção elétrica, ensejando o dever de reparar o dano. 

Neste contexto, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, 

conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de forma que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sendo prescindível a 

demonstração de dolo ou culpa da concessionária. Assim sendo, restando 

comprovado que a conduta da requerida provocou o defeito no 

equipamento da parte autora, havendo incontestável nexo causal, 

verifica-se o dever da reclamada de suportar os danos materiais, no valor 

do orçamento apresentado nos autos de R$ 490,00. Em relação aos danos 

morais entendo serem cabíveis ao caso em apreço, visto que a situação 

retratada nos autos ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Na presente hipótese, o dano moral causou 

mais que um mero dissabor à parte autora, pois encontrou-se privada do 

uso do seu bem longo período, sem qualquer amparo da central de 

energia, mesmo após uma série de solicitações para sanar o problema. 

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma 

dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima e, ainda, considerando o patamar máximo de dano moral pleiteado 

em petição inicial, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) em atenção ao princípio da correlação entre o pedido e a 

sentença. Ante o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial, e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte reclamante para: a) 

CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 490,00, devido por danos 

materiais experimentados pela parte autora, devendo o valor ser 

atualizado monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase, em razão do disposto 

no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de Setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito
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Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 009/2018 - A Doutora Myrian Pavan Schenkel, Meritíssima Juíza 

de Direito Coordenadora do CEJUSC da Comarca de Primavera do 

Leste-MT, no uso de suas atribuições Legais e na forma da lei, faz saber 

aos candidatos com inscrições deferidas, concernente ao PROCESSO 

SELETIVO PARA 01(uma) VAGA E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

PARA O CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR DESTA COMARCA, torna 

público a análise dos recursos interpostos, bem como a relação dos 

CANDIDATOS APROVADOS no certame, conforme decisão abaixo:

* O Edital n° 009/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005042-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

WALTER JOSE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE ALVES (ADVOGADO(A))

WESLEY VILELA DE SOUZA (REQUERIDO)

Certifico que, por determinação da MMª. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 11/10/2018, às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT. 

Primavera do Leste, 17 de agosto de 2018. Maria Eterna Pereira da Silva 

Técnico Judiciário Matrícula 7131

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005042-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

WALTER JOSE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE ALVES (ADVOGADO(A))

WESLEY VILELA DE SOUZA (REQUERIDO)

Certifico que, por determinação da MMª. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 11/10/2018, às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT. 

Primavera do Leste, 17 de agosto de 2018. Maria Eterna Pereira da Silva 

Técnico Judiciário Matrícula 7131

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

Processo Número: 1002214-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. V. D. S. (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. S. (ADVOGADO(A))

R. R. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

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 : 

1002214-57.2017.8.11.0037. Vistos, etc. Visando oportunizar às partes a 

auto composição, favorecendo a celeridade e a economia processual, 

designe-se audiência de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 19 de Setembro de 2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004096-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. J. A. (ADVOGADO(A))

R. D. C. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

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 : 

1004096-20.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. Considerando que é direito da criança ter contato com 

seu genitor e que o direito de visitas, aparentemente, está sendo 

obstaculizado, defiro a liminar pleiteada parcialmente, para fixar o direito 

de visitas do pai da seguinte forma: · Buscando a criança, a cada quinze 

dias, na sexta-feira às 18h00min e devolvendo-a no domingo às 18h00min, 

na residência da genitora; · Metade das férias escolares com cada um dos 

genitores, bem como em datas comemorativas (Dia das mães com a 

genitora e Dia dos Pais com o genitor), assim como nas festividades de 

forma alternada (Natal com um e Ano Novo com o outro genitor); Consigno 

que caso sejam trazidos fatos novos pela parte requerida em sua 

contestação que contrariem o alegado na exordial, o regime de visitação 

poderá ser revisto. Sem prejuízo, proceda-se à realização de estudo 

psicossocial, pela equipe multidisciplinar do Juízo, cujo laudo deverá ser 

juntado aos autos, no prazo de 20 (vinte) dias. Visando oportunizar às 

partes a auto composição, favorecendo a celeridade e a economia 

processual e atendendo ao novos preceitos do Código de Processo Civil, 

designe-se audiência de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Intime-se a 

parte autora da presente determinação. Cite-se e intime-se a requerida. 

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cientifique-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 30/06/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154829 Nr: 6666-98.2015.811.0037

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: VILSON JOSÉ VIAN, JOÃO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:MT 17.087, 

VERONICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:MT 7.950

 Processo nº 6666-98.2015.811.0037 (Código 154829)

Impugnação – Base Normativa: Lei nº 11.101/2005, art.8º

Impugnante: Vilson José Vian

Referência: Recuperação Judicial nº 3389-74.2015.811.0037 (Código 

147792)

Recuperandas: Totti Transportes Ltda. EPP e Outras

Vistos em correição permanente.

Intime-se a recuperanda sobre o pedido de desistência, para manifestação 

em 5 (cinco) dias, valendo o silêncio pela anuência tácita.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 92 de 527



 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154830 Nr: 6667-83.2015.811.0037

 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 RODOBENS S/A, JOÃO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI 

PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS FEDELI - OAB:SP/ 

193.114, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:SP/208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:MT 17.087, 

VERONICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:MT 7.950

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e determino a 

retificação do quadro de credores, com exclusão dos créditos 

representados pelos contratos (i) cédula de credito bancário nº 84584 e 

(ii) cédula de crédito bancário nº 80663, tendo em vista tratarem de 

obrigações particulares dos sócios, não sujeitos ao processo 

recuperacional.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a recuperanda 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 (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.I.C.Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170763 Nr: 5609-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR JOÃO SALLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENNYNK FERNANDO PRATES 

- OAB:MT 20967-O

 Processo nº 5609-11.2016.811.0037 (Código 170763)

Ação Monitória

 Requerente: Contudo Materiais para Construção Ltda.

Requerido: Leonir João Salla

Vistos etc.

Trata-se de ação monitória proposta por Contudo Materiais para 

Construção Ltda. – em recuperação judicial, representada pelo sócio 

administrador Altair Piovezan em face de Leonir João Salla, qualificados 

nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual as partes noticiaram a formalização de 

acordo, requerendo a extinção processual, nos termos do artigo 487, III, 

‘b’, do Código de Processo Civil (fls.74/75).

Instado, o Administrador Judicial apresentou manifestação, consignado 

que a existência do crédito é sustentada pela recuperanda, ao passo que 

do valor assinalado como devido (R$ 5.365,03), conforme consta da 

defesa não impugnada pela empresa, houve compensação de R$ 4.300,00 

(quatro mil e trezentos reais), remanescendo saldo devedor de R$ 

1.065,03 (mil e sessenta e cinco reais e três centavos), inexistindo 

prejuízo na formalização do acordo pelo valor R$ 3.000,00 (três mil reais), 

cujo ativo deve ser disponibilizado na recuperação (fls.77/78).

O Ministério Público apresentou manifestação consignando a 

desnecessidade na intervenção (fls.79/81).

 Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, tendo em vista a ausência de disposição patrimonial da 

recuperanda, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com 

fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuado.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178016 Nr: 9591-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHIMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, JAIRTON AFONSO ZANATA, MARIA BORTOLANZA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

Márcia Calicchio da Cruz, ALTAIR PIOVEZAN, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ANTONIO DE MELLO, MARCELO ANDRE 

KONAGESKI, ALBERT PIOVEZAN, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13206, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE 

LIMA - OAB:4257-B/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Processo nº 9591-33.2016.811.0037 (Código 178016)Incidente de Crime 

de Fraude por Indução a Erro, Favorecimento de credores, Ocultação de 

Bens e Habilitação Ilegal de CréditosRequerentes: Sandra Mara Basei e 

OutrosRequerida: Contudo Materiais para Construção EIRELI e 

OutrasVistos etc. A parte autora manifestou sobre os embargos, 

protestando pela manutenção da decisão que evidentemente pretendeu 

não condenar a parte em custas e sucumbência (fls.331/334). O 

representante do Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça 

Dr. João Batista de Oliveira, informou não haver interesse coletivo ou 

individual que tenha relevância social, nos termos do artigo 127 da 

Constituição Federal e do artigo 178 do Código de Processo Civil, que 

legitime a intervenção ministerial (fls.337).Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.A 

sucumbência, a toda evidência, não está adstrita ao julgamento do mérito. 

Abrange toda e qualquer forma de extinção processual não favorável ao 

interesse da parte.Portanto, extinto o incidente em face do reconhecimento 

da carência da ação, pela ausência de interesse processual da parte 

autora, deve o litigante arcar com os encargos de sucumbência.Aliás, o 

§6º do artigo 85 do Código de Processo Civil prevê que os limites e 

critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual 

seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de 

sentença sem resolução de mérito.Isso posto, RECEBO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO e sano a omissão, condenando a parte autora ao 
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pagamento dos custas remanescentes e honorários de sucumbência, 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do §§2º e 

6º do artigo 85 do Código de Processo Civil .Certificado o trânsito em 

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

estilo.Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114760 Nr: 5271-76.2012.811.0037

 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 BRADESCO S/A, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187

 Processo nº 5271-76.2012.811.0037 (Código 114760)

Impugnação – Base Normativa: Lei nº 11.101/2005, art.8º

Impugnante: Banco Bradesco S/A

Referência: Recuperação Judicial nº 2735-92.2012.811.0037 (Código 

112398)

Recuperanda: Giramundo Comércio e Transporte Ltda.

Vistos etc.

Atentem-se os causídicos da parte impugnante que a peça processual 

juntada aos autos (fls. 157/175), fundamento da irresignação, consiste em 

recurso de agravo, manejado nos moldes do artigo 17 da Lei nº 11.101/05, 

com atribuição de efeito suspensivo pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (nº 1013694-46.2017.8.11.0000), sendo absolutamente 

impertinente (inclusive vedado) qualquer deliberação deste juízo a quo em 

dissonância com a determinação superior.

Acaso pretenda se insurgir, a parte deve manejar o recurso adequado, 

direcionando o expediente ao órgão julgador competente, atentando-se ao 

histórico processual dos autos, a fim de evitar conclusões 

desnecessárias ao gabinete.

Destarte, aguarde-se o julgamento do recurso, cumprindo-se a 

determinação superior.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154831 Nr: 6668-68.2015.811.0037

 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: ELÓI VITÓRIO MARCHETT, JOÃO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI 

PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRÍCIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT/ 15.528, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:MT 17.087, 

VERONICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:MT 7.950

 Ante o exposto, julgo procedente a impugnação apresentada por Eloi 

Vitorio Marchett e determino a exclusão dos créditos referentes aos 

contratos de ns. 9024, 9124, 9125, 9144 e 9145 e 9150, juntados às fls. 

13/46 destes autos, do plano de recuperação judicial”. Assim, inexiste 

julgamento além do pedido, havendo apenas adequação da determinação 

à prática processual da recuperação judicial.Destarte, não há qualquer 

contradição no ato decisório. O que pode haver, quando muito, é a 

discordância da embargante com o posicionamento adotado na decisão. 

Sendo assim, é por meio do recurso adequado que o postulante deve 

buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de 

declaração meio idôneo a tal fim. Isso posto, rejeito os embargos de 

declaração opostos.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171593 Nr: 5996-26.2016.811.0037

 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: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, JAIRTON AFONSO ZANATA, MARIA BORTOLANZA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

KARINA DALLAZEM MARRA, CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT.5.581-E, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Processo nº 5996-26.2016.811.0037 (Código 171593)

Impugnação

 Impugnantes: Sandra Mara Basei e Outros

Referência: Recuperação Judicial nº 1980-29.2016.811.0037 (Código 

163543)

Impugnado: Karina Dallzem Maria

Vistos etc.

Mantenho a decisão agravada por seus lídimos fundamentos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171465 Nr: 5916-62.2016.811.0037

 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: SANDRA MARA BASEI, Samoel da Silva, RAFAEL DALL 

AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Processo nº 5916-62.2016.811.0037 (Código 171465)

Impugnação – Base Normativa: Lei nº 11.101/2005, art.8º
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Impugnante: Sandra Mara Basei

Referência: Recuperação Judicial nº 1980-29.2016.811.0037 (Código 

163543)

Recuperanda: Contudo Materiais para Construção EIRELI – Primacon 

Materiais de Construção

Vistos etc.

Mantenho a decisão agravada por seus lídimos fundamentos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171586 Nr: 5992-86.2016.811.0037

 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: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, MARIA BORTOLANZA, JAIRTON AFONSO ZANATTA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

SANDRA REGINA KAPPES PROVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EDERSON SANTOS 

NEVES, - OAB:OAB/MT 18.174, EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:MT 13206, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Processo nº 5992-86.2016.811.0037 (Código 171586)

Impugnação – Base Normativa: Lei nº 11.101/2005, art.8º

Impugnantes: Sandra Mara Basei e Outros

Referência: Recuperação Judicial nº 1980-29.2016.811.0037 (Código 

163543)

Recuperanda: Contudo Materiais para Construção EIRELI – Primacom 

Materiais de Construção

Vistos etc.

Tendo em vista a nomeação de empresa especializada para a realização 

de perícia nos autos da recuperação judicial, inclusive do crédito discutido 

nos autos (Cheques Admitidos no valor de R$ 180.000,00), aguarde-se a 

conclusão dos trabalhos naquele feito, transladando cópia do relatório.

Com o relatório, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150250 Nr: 4526-91.2015.811.0037

 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: USINIL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, Samoel da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESANDRE FONTANA BERTO - 

OAB:SP/ 156.232, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A HABILITAÇÃO e 

determino a retificação do quadro de credores para constar o crédito, no 

valor de R$ 24.019,01 (vinte e quatro mil, dezenove reais e um centavo), 

na classe quirografária, em favor de Usinil Indústria Metalúrgica Ltda..Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

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 condenação, em face do julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (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.I.C.Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167493 Nr: 3924-66.2016.811.0037

 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: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS 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: GILBERTO RODRIGUES BAENA - 

OAB:24879, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 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

 Processo nº 3924-66.2016.811.0037 (Código 167493)

Impugnação – Base Normativa: Lei nº 11.101/2005, art.8º

Impugnante: Greca Distribuidora de Asfaltos S/A

 Referência: Recuperação Judicial nº 7857-81.2015.811.0037 (Código 

157490)

Recuperandas: Construtora Alfer Ltda e Outras

Vistos em correição permanente.

Havendo arguição de descumprimento do disposto no artigo 9º, parágrafo 

único, da Lei nº 11.101/05, intime-se a parte autora para comprovar a 

observância do requisito normativo, nos termos do artigo 10 do Código de 

Processo Civil, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, intime-se a Administradora Judicial para esclarecimentos 

necessários, no mesmo prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 190825 Nr: 4209-25.2017.811.0037

 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: DORIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA, SUZIMARIA MARIA DE 

SOUZA ARTUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAYANE INACIO PARREIRA - 

OAB:20241/O, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 
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NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE A HABILITAÇÃO e determino a 

retificação do quadro geral de credores para constar o crédito, no valor 

de R$ 10.881,68 (dez mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito 

centavos), na classe trabalhista, em favor de Dorival Pereira de 

Oliveira.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a recuperanda ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, em face do julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (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.I.C.Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124655 Nr: 7222-71.2013.811.0037

 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: OSVALDO DA SILVA DOS SANTOS, CLÁUDIO DA 

SILVA DOS SANTOS, MARCELO GONÇALVES, ANTONIO DA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA DOS 

SANTOS - OAB:PR/ 17.432, CLAUDIO DA SILVA DOS SANTOS - 

OAB:PR/ 15841, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, OSVALDO 

DA SILVA DOS SANTOS - OAB:PR/ 17.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE A HABILITAÇÃO e determino a inclusão 

do crédito no valor de R$ 63.195,19 (vinte e três mil, cento e noventa e 

cinco reais e dezenove centavos) em favor dos requerentes, na classe 

trabalhista. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a empresa impugnada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

em razão da baixa complexidade do procedimento processual.Transitada 

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

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169426 Nr: 5003-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CARLA RAVANELLO, ANA CLERIS RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA, 

VILSON BORTOLANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Certifico que nesta data a advogada Dra. TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERTI fica INTIMADA para devolver os autos no prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3048 Nr: 119-09.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPLAN - PLANEJAMENTO ASSISTÊNCIA 

TÉC. AGROPECUÁRIA S/C LTDA, NILSON CARLOS DE MORAIS, MÁRIO 

CESAR CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:1779-A

 Certifico que nesta data os Advogados Servio Tulio de Barcelos OAB/MT 

14258A e Jose Arnaldo Janssen Nogueira OAB/MT 19081A ,ficam 

INTIMADOS de que os autos encontram-se desarquivados, devendo 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6359 Nr: 106-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO VILANI, NEREU CARLOS PARMIGIANI, Adércio 

Vilmar Reder, RUBENS BORTOLIERO - ESPOLIO, Mario Favarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLIDO AGILULFO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:4624/MT, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:14.573/PR

 Certifico que nesta data fica a parte exequente INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29321 Nr: 1722-39.2004.811.0037

 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: SEREGEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSARIO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA DE O. MELLO 

COSTA PINHO - OAB:21676/PR, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Certifico que nesta data o Advogado Darley Da S. Camargo Oab/6526-B 

fica INTIMADO de que os autos encontram-se desarquivados, devendo 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43124 Nr: 5509-08.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA E COSTA LTDA, ANTÔNIO 

LOPES DA COSTA, ADRIANO JOSÉ DE SOUZA, MÁRCIA INÊS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Certifico que nesta data fica a parte exequente INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70888 Nr: 3202-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO OESTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:MT 3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MICHEL 

PILQUEVITCH - OAB:OAB/SP 318694, MARCOS AUGUSTO LIRA 

JUNIOR - OAB:129378/SP

 Certifico que nesta data fica a parte exequente INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a carta precatória para distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129008 Nr: 1875-23.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA, 

MJODS, ALODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA PAULINA TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA, TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO CHEDID FILHO - 

OAB:SP/ 313.435, BRUNA CASTELANE GALINDO - OAB:SP/311068, 

JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - OAB:SP/91124, LUCIANA 

SHINTATE GALINDO - OAB:SP.234028, NILTON ARMELINO - 

OAB:SP/142.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5871/MS

 Processo nº 1875-23.2014.811.0037 (Código 129008)

Ação Indenizatória

Requerentes: Carla Adriana Ortolani Clebis de Souza e Outras

Requeridas: Santa Paulina Transportes e Logística Ltda. e Outras

Vistos em correição permanente.

Determino a liberação do valor bloqueado em duplicidade.

Aguarde-se a indicação dos dados bancários de conta remunerada para 

transferência do numerário pertencente às menores, no arquivo 

provisório, com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do 

Provimento nº 10/2007 - CGJ.

Intime-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134880 Nr: 6688-93.2014.811.0037

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNION AGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAM BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:SP/182679

 Processo nº 6688-93.2014.811.0037 (Código 134880)

Produção Antecipada de Provas

Requerente: Union Agro Ltda.

Requerida: Olam Brasil Ltda.

Vistos em correição permanente.

Os autos devem permanecer em cartório durante 1 (um) mês para 

extração de cópias e certidões pelos interessados, mediante prévia 

intimação para tal finalidade (CPC, art.383).

Findo o prazo, os autos devem ser entregues ao promovente da medida 

(CPC, art.383, parágrafo único), com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115980 Nr: 6588-12.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO DEBESA - OAB:MT 11674-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 

12.419, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Processo nº 6588-12.2012.811.0037 (Código nº 115980)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Du Pont do Brasil S/A.

Executado: Mauro Eiiti Murofuse

 Vistos em correição permanente.

Intime-se o executado e respectivo cônjuge sobre o pedido de 

adjudicação, facultando-lhes eventual manifestação, em 15 (quinze) dias 

(CPC, art.876, §1º).

Intime-se, outrossim, os credores hipotecários e os credores preferenciais 

pela ordem de penhora (CPC, art. 909) para instauração de concurso de 

credores.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118018 Nr: 361-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SONAGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A assertiva é pertinente, eis que o pleito executório encontra-se 

obstaculizado em razão da ausência de localização de bens 

penhoráveis.Assim, diante da total impossibilidade da parte exequente 

obter, extrajudicialmente, informações sobre a existência de outros bens 

ou rendas em nome do devedor, é necessária a pronta intervenção judicial 

para regular realização do direito invocado, haja vista que “só se 

apresenta razoável a iniciativa do juiz, quando for demonstrada a 

impossibilidade de a parte obter pessoalmente a informação” (NERY 

JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª 

ed. Ed. Revista dos Tribunais. p. 729).Por essa forma, em que pese a 

excepcionalidade da medida proposta, julgo legítima a pretensão do credor 

em obter esclarecimentos, mediante requisição judicial, sobre o cadastro 

patrimonial do devedor, visto que “esgotados os meios para localização 

dos bens do executado, é admissível a requisição, através do Juiz da 

execução, de informações à Receita Federal, face ao interesse da justiça 

na realização da penhora” (Resp n° 161.296/RS, Rel. Peçanha Martins, 

DJU 08.05.2000).Destarte, autorizo a requisição de informações à Receita 

Federal, na forma postulada, mediante acesso ao Sistema INFOJUD 

(fls.98).Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, 

em pasta própria, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC. Outrossim, autorizo a pesquisa e inclusão do sistema RENAJUD 

(fls.98).Expirado o prazo, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do 
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Leste (MT), 21 de setembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16924 Nr: 2002-15.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Processo nº 2002-15.2001.811.0037 (Código nº 16924)

Cumprimento de Sentença

Exequente: João Oliveira de Lima

Executado: Crespani & Sucolotti Ltda – ME

Vistos etc.

Defiro o requerimento de adjudicação do bem penhorado, nos termos do 

artigo 876 do Código de Processo Civil. A adjudicação será efetuada pelo 

preço da avaliação.

Atualize-se o valor da avaliação (correção monetária) e do débito 

exequendo (correção monetária e juros moratórios). Se o valor do bem 

exceder o crédito, o credor depositará, de imediato, a diferença, sob pena 

de desfazer-se a adjudicação, caso em que o bem será levado à hasta 

pública.

A adjudicação reputa-se perfeita e acabada com a lavratura e assinatura 

do auto e independentemente de sentença. Todavia, o auto respectivo 

somente será entregue à parte após o depósito de eventual diferença.

Em seguida, expeça-se ordem de entrega ao adjudicatário.

Ultimada a adjudicação, havendo saldo devedor, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão do curso processual e subsequente 

arquivamento, nos moldes do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142679 Nr: 1013-18.2015.811.0037

 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: ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, LEONARDO DE 

MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, MONTE 

ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 1013-18.2015.811.0037 (142679)

Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito

Requerente: Acidemando de Moraes Carvalho

 Requerente: Leonardo de Moraes Carvalho

 Requerente: Ricardo de Moraes Carvalho

 Requerente: Monte Alegre Comércio e Indústria de Cereais Ltda

Requerido: Bradesco Saúde S/A

 Vistos etc.

 Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito proposta por 

Acidemando de Moraes Carvalho, Leonardo de Moraes Carvalho, Ricardo 

de Moraes Carvalho e Monte Alegre Comércio e Indústria de Cereais Ltda 

em face de Bradesco Saúde S/A, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.181).

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.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112575 Nr: 3074-51.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MARTINS VIEIRA - ESPÓLIO, JURACY SOARES 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA GASPARETTO PENARIOL, JOSE 

GERALDO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 Processo de nº 3074-51.2012.811.0037 (Código 112575)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Espólio de Jorge Martins Vieira

 Executados: Larissa Gasparetto Penariol e Outro

Vistos em correição permanente.

 A tentativa de citação restou frustrada em face dos executados residirem 

em outra cidade. Exitosa a pesquisa de endereço, depreque-se a citação, 

com prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento (CPC, art.261).

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 25061 Nr: 1520-96.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO ANDREI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1520-96.2003.811.0037 (Código 25061)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Cargill Agrícola S/A

Executado: Tarso Andrei Gomes

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores anexo.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.184).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 25061 Nr: 1520-96.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO ANDREI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1520-96.2003.811.0037 (Código 25061)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Cargill Agrícola S/A

Executado: Tarso Andrei Gomes

Vistos etc.

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome do 

executado, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens 

do executado passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias.

Inexistindo indicação de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006521-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. M. E. -. E. (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 : 

1006521-20.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI - EPP Vistos. Analisando 

os autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais 

de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006469-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MESQUITA (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 : 

1006469-24.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: EVANDRO MESQUITA Vistos. Analisando os 

autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006468-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA SA DROGARIA FARMACIAS (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 : 

1006468-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: SANTANA SA DROGARIA FARMACIAS Vistos. 

Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 

processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006547-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONALDO APARECIDO SILVEIRA DO NASCIMENTO (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 : 

1006547-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LEONALDO APARECIDO SILVEIRA 

DO NASCIMENTO Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o 

pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006483-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON RODRIGUES DELMON (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 : 

1006483-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: MAIKON RODRIGUES DELMON Vistos. Analisando os autos, 

verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 
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Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006495-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARRIL DIESEL LTDA (AUTOR(A))

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALG PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (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 : 

1006495-22.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BARRIL DIESEL LTDA RÉU: ALG 

PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME Vistos. Analisando 

os autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais 

de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006575-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (ADVOGADO(A))

BIANCA TAVARES LOPES (AUTOR(A))

NAIARA DIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (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 : 

1006575-83.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BIANCA TAVARES LOPES RÉU: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Intime-se a parte requerente, 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, 25 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006522-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. P. (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 : 

1006522-05.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: DIVADIR DE PIERI Vistos. Analisando os autos, verifico 

que não consta o pagamento das custas processuais de distribuição. 

Assim, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006482-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA (REQUERENTE)

VIVIAN SENTEIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ALIANCA COMERCIO DE GRAOS LTDA (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 : 

1006482-23.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AGROPECUARIA VISTA 

ALEGRE LTDA REQUERIDO: NOVA ALIANCA COMERCIO DE GRAOS LTDA 

Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das 

custas processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006572-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

AIR TRACTOR INC. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (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 informar o 

nome do Bairro, bem como comprovar o depósito da diligência, para 

expedição de mandado de citação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005920-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO RAMOS NETO (EXECUTADO)

MARINEIDE BARCO (EXECUTADO)

MY HAPPY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 15353374, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

JAIR KUMM (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-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 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005668-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON MARQUES SANTANA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 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: 1000847-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VINICIOS SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 13h30min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003008-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO SOARES VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente da a parte autora não manifestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, apesar de intimada pelo DJE. 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, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001373-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 13h45min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR(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 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 14h, para a realização da perícia, no edifício do Fórum, 

devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000861-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (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 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 14h15min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002559-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVA ALVES MARCIANA ANTUNES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (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 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 14h30min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE DE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000619-86.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JANIELE DE OLIVEIRA SOUSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 
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juntamente com a contestação (ID 13120784). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE DE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 14h45min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003833-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIVAN PEREIRA DE AGUIAR (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003833-85.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUZIVAN PEREIRA DE AGUIAR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 14373843). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003833-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIVAN PEREIRA DE AGUIAR (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 15h, para a realização da perícia, no edifício do Fórum, 

devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005123-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VALDENICE ROSA GUIMARAES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005123-72.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDENICE ROSA GUIMARAES PEREIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau 

da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra 

CRM-MS 8540, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
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INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 11717370). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005123-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VALDENICE ROSA GUIMARAES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 15h15min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSIRENE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001219-10.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): NEUSIRENE DA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 13550726). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSIRENE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 15h30min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002939-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALDERIA MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002939-12.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDERIA MARIA DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 13632683). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002939-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALDERIA MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 15h45min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004564-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VALDERI DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 16h, para a realização da perícia, no edifício do Fórum, 

devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005144-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JHONATAN APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005144-48.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JHONATAN APARECIDO ALVES DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau 

da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra 

CRM-MS 8540, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 
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Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12508122). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005144-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JHONATAN APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR(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 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 16h15min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004234-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004234-21.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): CINTIA FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 11272536). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004234-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 16h30min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006037-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE LIMA CAETANO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006037-39.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARCIO DE LIMA CAETANO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 
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hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12903039). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006037-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE LIMA CAETANO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 16h45min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO DE MESQUITA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 17H, para a realização da perícia, no edifício do Fórum, 

devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO DE MESQUITA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000646-69.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO DE MESQUITA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para 

apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima 

Bezerra CRM-MS 8540, como perito para atuar neste processo, sendo que 

os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

a serem formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo 

os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 12559884). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 
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que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005664-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EDINOMAR RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005664-08.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): EDINOMAR RODRIGUES LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 13203077). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005664-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EDINOMAR RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 17h15min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005656-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005656-31.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLAUDIO PEREIRA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra CRM-MS 8540, 

como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido 

perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 
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Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID 13249067). Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico, 

podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 

465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos 

periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005656-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 17h30min, para a realização da perícia, no edifício do 

Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161928 Nr: 1213-88.2016.811.0037

 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: MAURÍCIO VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR GOMES DA NEIVA - 

OAB:29261/GO, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - OAB:24530/GO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

retirar carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178423 Nr: 9809-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara C. Crocco de Oliveira - ME, Sandra 

Regina Correa Crocco, SANDRO ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 9809-61.2016.811.0037

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A,S): Silmara C. Crocco de Oliveira - ME e Sandra Regina 

Correa Crocco e SANDRO ROBERTO DOS SANTOS

CITANDO(A,S): Executados(as): Sandra Regina Correa Crocco, Cpf: 

85409537149 Filiação: , brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Av Paraná N° 1921, Bairro: Primavera ii, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Executados(as): Sandro Roberto dos Santos, Cpf: 63165210144, Rg: 

932498 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , diretor de empresas, Endereço: 

Av Paraná N° 1921, Bairro: Primavera ii, Cidade: Primavera do Leste-MT

Executados(as): Silmara C. Crocco de Oliveira - Me, CNPJ: 

06187768000100, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Av Paraná N° 1921, Bairro: Primavera ii, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/11/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 48.640,58

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor dos Executados da 

importância atualizada de R$ 48.640,58 (quarenta e oito mil seiscentos e 

quarenta reais e cinquenta e oito centavos), representada pela inclusa 

Cédula de Crédito Bancário Empréstimo-Capital de Giro nº 008.62.515, 

emitida em 12/11/2014, no valor de R$ 56.966,55 (cinquenta e seis mil 

novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) a ser 

pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, vencendo-se a primeira em 

12/12/2014, cuja obrigação é líquida, certa e exigível. A dívida e seus 

acessórios tornaram-se exigíveis devido ao não pagamento das parcelas 

vencidas a partir de 12/02/2016, ocasionando o vencimento antecipado da 

dívida, conforme clausula 7, estando o crédito assim atualizado e 

representado, em conformidade com o art. 798 do NCPC e planilha anexa. 

E, não tendo sido possível o recebimento pelos meios amigáveis não resta 

alternativa ao exequente, senão recorrer ao Judiciário para receber seu 

crédito, que representa dívida líquida, certa e exigível...

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

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Primavera do Leste - MT, 13 de agosto de 2018.

Célia Regina Pereira Xavier de Carvalho

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004409-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON (ADVOGADO(A))

APARECIDA AUXILIADORA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1004409-15.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 11/12/2018, 

às 13h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006309-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE LUCENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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1006309-33.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 11/12/2018, 

às 13h15min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006159-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

DORACI DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1006159-18.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 11/12/2018, 

às 13h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000805-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000805-12.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 13h00 . INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005636-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANUARIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARINA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1005636-40.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 13h15min . INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004628-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GALVAO DO AMARAL (AUTOR(A))

MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004628-91.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 13h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005139-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE MORAES ROSA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005139-89.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 14h15min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001816-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON RIBEIRO NEVES (AUTOR(A))

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001816-13.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 14h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006180-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006180-28.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 14h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006180-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006180-28.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 14h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005307-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO (ADVOGADO(A))

JOSE SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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1005307-91.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 15h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

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)

 

1000415-42.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 15h15min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001156-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO CANOLA (AUTOR(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

1001156-82.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 15h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006143-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA CANARIO (AUTOR(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1006143-64.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 15h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000530-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MADALENA GOMES MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000530-63.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 16h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA (ADVOGADO(A))

JANETE DOURADO PANIAGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

1004839-64.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018 às 

16h15min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA (ADVOGADO(A))

JANETE DOURADO PANIAGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

1004839-64.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018 às 

16h15min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006063-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006063-37.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 16h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001626-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

MARCOS SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001626-16.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 13/11/2018, 

às 17h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 
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compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004001-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE CAMILOTTI (REQUERENTE)

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN VITOR CAMILOTTI (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004001-87.2018.8.11.0037 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,25 de setembro de 2018 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002557-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA TAMIOZZO SAVIAN (AUTOR(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1002557-19.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 11/12/2018, 

às 14h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003470-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI ZANIN (IMPETRANTE)

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Jose Carlos Ferreira da Silva (IMPETRADO)

Simone de Oliveira Carvalho Galvan (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1003470-98.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: WANDERLEI ZANIN 

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA, SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, 

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA, SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO 

GALVAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por WANDERLEI ZANIN 

contra ato ilegal praticado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ e SECRETARIA 

ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, na pessoa dos agentes de tributos 

estaduais Sr. JOSE CARLOS FERREIRA SILVA e Sra. SIMONE DE 

OLIVEIRA CARVALHO GALVAN, devidamente qualificado nos autos. No ID 

nº 15103561, a parte impetrante pugnou pela desistência da ação e a 

extinção do processo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte impetrante informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. 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, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003470-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI ZANIN (IMPETRANTE)

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Jose Carlos Ferreira da Silva (IMPETRADO)

Simone de Oliveira Carvalho Galvan (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1003470-98.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: WANDERLEI ZANIN 

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA, SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, 

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA, SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO 

GALVAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por WANDERLEI ZANIN 

contra ato ilegal praticado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ e SECRETARIA 

ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, na pessoa dos agentes de tributos 

estaduais Sr. JOSE CARLOS FERREIRA SILVA e Sra. SIMONE DE 

OLIVEIRA CARVALHO GALVAN, devidamente qualificado nos autos. No ID 

nº 15103561, a parte impetrante pugnou pela desistência da ação e a 

extinção do processo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte impetrante informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. 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, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003470-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI ZANIN (IMPETRANTE)

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Jose Carlos Ferreira da Silva (IMPETRADO)

Simone de Oliveira Carvalho Galvan (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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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 : 

1003470-98.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: WANDERLEI ZANIN 

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA, SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, 

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA, SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO 

GALVAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por WANDERLEI ZANIN 

contra ato ilegal praticado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ e SECRETARIA 

ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, na pessoa dos agentes de tributos 

estaduais Sr. JOSE CARLOS FERREIRA SILVA e Sra. SIMONE DE 

OLIVEIRA CARVALHO GALVAN, devidamente qualificado nos autos. No ID 

nº 15103561, a parte impetrante pugnou pela desistência da ação e a 

extinção do processo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte impetrante informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. 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, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003470-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI ZANIN (IMPETRANTE)

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Jose Carlos Ferreira da Silva (IMPETRADO)

Simone de Oliveira Carvalho Galvan (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1003470-98.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: WANDERLEI ZANIN 

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA, SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, 

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA, SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO 

GALVAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por WANDERLEI ZANIN 

contra ato ilegal praticado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ e SECRETARIA 

ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, na pessoa dos agentes de tributos 

estaduais Sr. JOSE CARLOS FERREIRA SILVA e Sra. SIMONE DE 

OLIVEIRA CARVALHO GALVAN, devidamente qualificado nos autos. No ID 

nº 15103561, a parte impetrante pugnou pela desistência da ação e a 

extinção do processo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte impetrante informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. 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, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003470-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI ZANIN (IMPETRANTE)

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Jose Carlos Ferreira da Silva (IMPETRADO)

Simone de Oliveira Carvalho Galvan (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1003470-98.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: WANDERLEI ZANIN 

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA, SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, 

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA, SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO 

GALVAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por WANDERLEI ZANIN 

contra ato ilegal praticado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ e SECRETARIA 

ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, na pessoa dos agentes de tributos 

estaduais Sr. JOSE CARLOS FERREIRA SILVA e Sra. SIMONE DE 

OLIVEIRA CARVALHO GALVAN, devidamente qualificado nos autos. No ID 

nº 15103561, a parte impetrante pugnou pela desistência da ação e a 

extinção do processo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte impetrante informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. 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, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000596-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH (ADVOGADO(A))

MARLENE RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000596-43.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 11/12/2018, 

às 08h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 213591 Nr: 5753-14.2018.811.0037

 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: NELI MARIA RAMPAZO LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5753-14.2018.811.0037 (Código 213591)

Vistos.
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Compulsando os autos verifico que foi deferida a medida liminar para 

determinar aos requeridos o fornecimento do medicamento “TEMODAL” 

pelo tempo que perdurar o tratamento e de acordo com a prescrição 

médica.

Devidamente intimado para cumprir a liminar, o Estado não se manifestou, 

conforme certidão de fl. 80.

Às fls. 77/79, a requerente pugnou pelo bloqueio das verbas públicas, 

bem como trouxe aos autos orçamentos atualizados (fls. 83/84).

É o necessário.

Fundamento e decido.

Considerando o teor da decisão proferida, que determinou ao requerido o 

fornecimento da medicação em 72 (setenta e duas) horas, o que não foi 

cumprido, bem como tendo em vista que a requerente já cumpriu o 

disposto no artigo 11 do Provimento nº 02/2015/CGJ, trazendo aos autos 

orçamentos (fls. 46, 83/84), DETERMINO o IMEDIATO BLOQUEIO de R$ 

49.501,50 (quarenta e nove mil quinhentos e um reais e cinquenta 

centavos) em conta bancária do requerido, através do sistema 

BACEN-JUD, suficientes para a aquisição do medicamento para o 

tratamento de 06 (seis) meses.

Após, transfira-se o valor ao INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS 

PALIATIVOS DE CUIABÁ (fl. 46), cujos dados já constam dos autos.

Excepcionalmente, por se tratar de medicamento de alto custo, DEFIRO a 

juntada de nota fiscal posterior ao repasse, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 72/74, notadamente a citação 

do requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142589 Nr: 971-66.2015.811.0037

 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: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 

13/11/2018, às 14:00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT).

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002363-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDSON LIMA SILVA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca da certidão negativa 13888008, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Primavera do Leste, 25 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005817-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR PERIUS (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação do executado 

acerca do pagamento da obrigação, intimo a exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 25 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010437-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ABOU BORGES (EXECUTADO)

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE (JUIZADOS: CÍVEL, CRIMINAL, DA FAZENDA 

PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) Processo: 8010437-11.2016.8.11.0037 

Nome: MICHELLE ABOU BORGES Endereço: Rua SAO CRISTOVAO, 647, 

PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Endereço: Rua Barão de 

Melgaço, 3525, - DE 3271/3272 AO FIM, centro norte, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 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, 25 de 

setembro de 2018. NOEMIA KLEIN FERNANDES AUXILIAR JUDICIÁRIO RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE-MT, CEP: 

78850-000 - TELEFONE: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOELI NERIS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimo a(s) parte(s) acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-97.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARIA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte exequente para fornecer o cálculo atualizado do débito para 

posterior expedição da certidão de crédito. Primavera do Leste, 25 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001020-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ALVES BARONI 05120883141 (EXECUTADO)
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Diante do decurso do prazo para o executado efetuar o pagamento, intimo 

a parte exequente para manifestação, no prazo de cinco dias. Primavera 

do Leste, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005841-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETIENNE MARQUES LESSA (EXECUTADO)

ELIZANDRO LESSA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço dos EXECUTADOS: ELIZANDRO LESSA e 

ETIENNE MARQUES LESSA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Primavera do Leste, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002663-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRAUDI LIBARDONI (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE MOREIRA (ADVOGADO(A))

LETIANE LORENZONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APP CONFECÇÕES LTDA ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO: CP - 1002663-78.2018.811.0037 – 5ª VARA - PJE CERTIDÃO 

DE IMPULSIONAMENTO Considerando o cumprimento sem êxito da 

presente carta precatória, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 

1486892), impulsiono o feito para INTIMAR o advogado da parte 

requerente, para manifestação, em cinco dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de devolução da presente missiva à comarca de 

origem com as baixas devidas. Primavera do Leste-MT., 25/09/2018 

Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011518-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BUENO NERES PARENTES (REQUERENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011518-92.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 23.056,06; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FABIO BUENO NERES PARENTES Parte Ré: REQUERIDO: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 

da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o artigo 334, §3º, do 

Código de Processo Civil: Art. 334. Se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A intimação do autor para 

a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Com efeito, a 

intimação da parte autora efetivou-se por intermédio do seu advogado, 

que foi devidamente intimado diretamente no processo eletrônico, em 22 

de maio de 2017, às 10h25min, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC, 

conforme se verifica da aba “Expedientes” do processo. A Súmula 19 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

relativa à matéria cível, prescreve o seguinte: “SÚMULA 19: O prazo 

mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. (Aprovada em 

12/09/2017).” (DJE, Ed. nº 10113, disponibilizado em 02.10.2017) Portanto, 

a parte autora foi intimada da audiência de conciliação com antecedência 

de mais de 48 (quarenta e oito) horas (uma vez que a sessão foi 

designada para 06 de junho de 2017, às 8h40min), todavia não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa válida nos autos. 

Nesse norte, a extinção do processo é medida que se impõe. Diante do 

exposto, revogo a tutela de urgência deferida nos autos, bem como julgo 

extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I e 

seu §1º, da Lei 9.099/1995. Isento(a) de custas e honorários advocatícios, 

com fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Publicada e 

registrada diretamente no processo eletrônico. Atualize-se o advogado do 

polo ativo, conforme requerido no Id 12279498. Após, intimem-se todos da 

presente sentença. Transitada em julgado, arquive-se o processo, com a 

devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011560-49.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO NAUFAL BOSSONARO (REQUERENTE)

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTUNES SANTOS (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar acerca da petição 14958279 e 

documentos 14958278 e 14958276, no prazo de cinco dias. Primavera do 

Leste, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005901-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VANDERLEY PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005901-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VANDERLEY PEREIRA BRITO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Vanderley Pereira Brito em 

face de Banco Itaucard S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 30/01/2019, às 08h00min 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 reclamante foi surpreendido pela taxa em sua fatura de cartão de 

crédito com vencimento em 09/03/2017, no valor de R$88,21(oitenta e oito 

reais e vinte e um centavos). Afirma que a taxa supracitada equivale ao 

serviço “Programa Acelerador de Pontos”. No entanto, o autor relata que 

não solicitou tal serviço e que a contratação ocorreu de forma unilateral. 

Aponta que solicitou o cancelamento do referido serviço na data de 

11/09/2017, mas a cobrança manteve-se nos meses subsequentes, 

findando apenas no mês de 20/11/2017. O autor relata que não adimpliu a 

taxa com vencimento em 09/10/2017 e vem recebendo constante 

cobranças, inclusive ameaças de inclusão de seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito. Por fim, o autor requer através da medida liminar que 

a reclamada suspenda as cobranças vinculadas ao serviço identificado 

por “Programa Acelerador de Pontos” no valor de R$88,21(...), bem como 

abstenha de incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, até o 

deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: fatura do cartão de crédito id. 

n°14904597, 14904632, 14904661, 14904693, 14904715, 14904751, 

14904814, entre outros e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. O artigo 300 do novo Código de Processo Civil 

estabelece que, para a concessão da tutela antecipada, mister a 

demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre o artigo em 

questão, lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE 

NERY: 3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in 
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mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a 

tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é 

o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse 

perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo 

elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a 

concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de 

antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de 

urgência: fumus boni iuris . Também é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos7 , n. 3.5.2.9, 

p. 452). [Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. No caso dos autos, foi 

demonstrada a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito quanto à alegação de inexistência da contratação dos serviços 

debitados mensalmente na fatura do cartão de crédito do autor. Destarte, 

razoável que sejam suspensas as cobranças das parcelas relativas ao 

serviço “Programa Acelerador de Pontos”, até o julgamento definitivo do 

processo, pois o prejuízo de se aguardar uma decisão final certamente 

seria maior à parte reclamante, que teria que efetuar o pagamento por 

débito que alega não ter contraído, ao passo que o deferimento da tutela 

antecipada não acarretará qualquer embaraço à parte ré, que poderá, 

posteriormente, buscar a satisfação de eventual crédito, caso evidenciada 

a regularidade da contratação. De outro norte, cabível a fixação de multa 

para hipótese de descumprimento da ordem judicial, consoante autoriza o 

artigo 537, caput, do novo CPC, in verbis: Art. 537. A multa independe de 

requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em 

tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 

suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito. Nesse sentido, a jurisprudência 

dominante colaciona o seguinte entendimento, vejamos: AÇÃO 

ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS 

DE SERVIÇOS ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADOS, DEBITADOS 

DIRETAMENTE NA FATURA MENSAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE. Estando em discussão a própria existência da dívida, 

possível a suspensão das cobranças das parcelas relativas à assinatura 

de serviço questionado judicialmente, até a decisão final na demanda. 

Medida que resguarda o direito ao crédito e não impõe restrição ao 

eventual credor de postular seus direitos. Precedentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70070705116, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 11/08/2016). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE 

SERVIÇOS ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADOS, DEBITADOS 

DIRETAMENTE NA FATURA MENSAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a 

demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que 

dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. Caso dos autos em 

que se verifica, ao menos nesta fase de sumária cognição, o 

preenchimento dos requisitos para o deferimento da medida postulada. 

Cabível a fixação de multa para hipótese de descumprimento da ordem 

judicial, nos termos do artigo 537, caput, do novo CPC. Valor fixado na 

origem que se mostra adequado e se encontra em consonância com os 

valores arbitrados por esta colenda Câmara em situações similares a dos 

autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70072814312, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 30/05/2017). 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 seguintes termos: 

a) Determino que a requerida suspenda as cobranças do Cartão de 

Crédito do autor Vanderley Pereira Brito, portador do CPF 846.903.211-91, 

Bandeira Master Card, com final 1061, apenas em relação ao serviço 

identificado por Programa Acelerador de Pontos no valor mensal de 

R$88,21(oitenta e oito reais e vinte e um centavos), sob pena de multa 

inicia que fixo em R$ 300,00(trezentos reais) para cada fatura gerada até 

o limite de R$ 6.000,00(seis mil reais). b) Determino que a requerida 

abstenha de incluir o autor nos órgãos de restrição ao crédito em relação 

ao serviço supracitado, sob pena de multa única que fixo em 

R$8.000,00(oito mil reais). c) Caso já tenha efetuado a inclusão do nome 

do autor nos órgãos de restrição ao crédito, determino que a requerida 

exclua imediatamente a restrição, sob pena de multa diária inicial que fixo 

em R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais). 

Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e intimação. 

Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005797-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

JADISON NUNES DE ARAUJO (REQUERENTE)

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005797-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JADISON NUNES DE ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos em correição, 

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que concedeu 

parcialmente a tutela de urgência em Id 14874161. A tutela foi indeferida 

no tocante ao fornecimento de colete jewett ortopédico e de tratamento 

fisioterápico por ausência de documentos que atestassem necessidade 

dos mesmos. No entanto, a parte autora juntou esclarecimentos na petição 

de reconsideração, em relação à prescrição da fisioterapia (requisição 

médica em Id 14764006), esclarecendo a abreviatura do médico e a letra 

que em uma primeira análise era incompreensível, mas após o auxílio da 

parte requerente foi possível “decifrar” o que o médico recomendou. Por 

esta razão, retifico a decisão de Id 14874161, apenas no tocante à 

fisioterapia, mantendo o restante inalterado e comino ao(s) requerido(s) 

obrigação de disponibilizar para JADISON NUNES DE ARAUJO (qualificado 

na petição inicial) tratamento fisioterápico, no prazo de 15 (quinze) dias 

ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto 

que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública. INTIME-SE o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002250-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARGARETE LUZIA HENZ 

HACHMANN REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos em correição, Tendo em vista o não 

cumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de urgência (Id 

13145755) e que o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor 

que satisfaça a obrigação requerida neste processo, entendo necessário 

o bloqueio e sequestro de verbas públicas. A parte autora requereu o 
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bloqueio e sequestro de verba pública necessária para o tratamento com 

medicamento COLAGENO TIPO 2 40MG, bem como juntou os orçamentos 

(Id 15528758 e Id 15528767). Diante do exposto, defiro o sequestro do 

numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 283,50 

(duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), para a requerente 

MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN. Após efetivação da ordem de 

bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 

efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor da empresa DROGARIA HIPER 

POPULAR, CNPJ: 28.240.910/0001-60, na conta Banco Itaú, Agência 7762, 

conta corrente nº 11123-0, conforme indicado pela parte autora. Expedido 

o alvará, intime-se a parte autora a retirar os medicamentos, bem como 

para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, 

após a retirada. Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação 

direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, 

concluso o processo para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005886-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO DA SILVA MARINHO (REQUERENTE)

LARA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GISLAINE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005886-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CASSIO DA SILVA MARINHO 

REQUERIDO: ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE 

NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A. Vistos em Correição, Trata-se da 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c 

antecipação de tutela de urgência, pleiteado por Cassio da Silva Marinho 

em face de Antuerpia Promotora e Administradora de Negócios de Venda 

e Credito S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. 

Alega na petição inicial que o autor adquiriu um refrigerador Marca 

Brastemp frost free duplex – 5731, na cor inox, Modelo Ative Inverse Maxi 

com iluminação, 220v, da empresa ora reclamada no valor de 

R$4.730,74(quatro mil, setecentos e trinta reais e setenta e quatro 

centavos), parcelado em 12 vezes no valor de R$394,23(trezentos e 

noventa e quatro reais e vinte e três centavos) mensais. Aponta que a 

entrega do produto ficou condicionado após o pagamento da 6ª parcela 

com vencimento em 20/01/2017. No entanto, o autor relata que adimpliu 

todas as parcelas e até o momento não houve a entrega do produto ou a 

restituição de seu dinheiro. O autor afirma que a reclamada está 

incomunicável e que até o momento manteve-se inerte. Por fim, o autor 

requer através da antecipação de tutela de urgência, que a requerida 

proceda a devolução do valor na importância de R$4.336,53(quatro mil, 

trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos) ou a entrega 

do produto. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Contrato de Compra e Venda(id. n°14893409), 

Comprovante de Pagamento (id. n°14893428) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado nº 26, do Fórum Permanente dos Coordenadores 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, considero que são 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis, em caráter excepcional. Basta, assim, verificar se estão presentes 

os requisitos previstos no Código de Processo Civil, de aplicação 

subsidiária, necessários ao deferimento do pedido de antecipação de um 

dos efeitos da tutela final pretendida, formulado na inicial. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, a 

probabilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável. 

Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o caso em 

questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente 

com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o 

perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do 

efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento 

jurisdicional. Em que pesem os fundamentos da autora e analisando os 

documentos compreendidos nos autos, tal sustentação se afigura frágil 

para a convicção do deferimento da medida liminar. O tempo decorrido e a 

forma como pleiteada a tutela indicam a ausência do requisito da 

"urgência". Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

29/01/2019, às 15h40min 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. Serve a presente de carta de 

citaçã/intimação e mandado. Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011586-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA (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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011586-42.2016.8.11.0037 

Promovente: TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA Promovido: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A Trata-se de ação conexa com a ação 

n°8011587-27.2016.8.11.0037 Vistos e examinados os autos, Dispensado 

o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. A 

requerente alega que seus dados foram incluídos indevidamente nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto desconhece o débito em 

questão. A requerida por sua vez, alega que não agiu ilicitamente e 

portanto não há dano moral a ser indenizado. Analisando a questão 

discutida verifico que razão assiste a parte autora, vez que a requerida 

não logrou êxito em comprovar as alegações. A empresa requerida não 

juntou nenhum documento aos autos e sequer juntou tela sistêmica, 

apenas lançou contestação genérica aos pedidos da autora. Desta forma, 
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resta configurada a ilícita conduta da reclamada que, por sua conta e risco 

disponibilizou os dados do reclamante à consulta pública, qualificando-a 

como má pagadora quando esta nada contribuiu com o fato danoso. Por 

consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito encontra 

acolhida na presente demanda. No entanto, verifico que existem outras 

inscrições em nome da autora, de várias lojas, tais como Lojas Avenida, 

Hamona Calçados, A Econômica Tecidos, Novo Lar, America Jeans, Novo 

Mundo e Móveis Gazin, conforme se observa no extrato juntado pela 

própria autora, TODAS ANTERIORES, LEGÍTIMAS, UMA VEZ QUE NÃO 

CONTESTADAS, sobre as quais não consta qualquer demanda judicial, 

denotando que a reclamante não tem nenhum zelo pelo seu nome!. Assim, 

razão não assiste a autora para que seja indenizado por dano moral, pois 

já havia restrições anteriores. Este tem sido o entendimento mais recente 

da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos: “E M 

E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

NO VALOR DE R$ 127,38 (cento e vinte e sete reais e trinta e oito 

centavos) – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE 

REFORMA DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO MORAL CONFIGURADO 

– RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ QUE DEVE SER 

AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ, ANTE A EXISTÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico 

que não restou comprovada a existência do débito e da relação contratual, 

posto que em nenhum momento a parte Recorrida apresenta documentos 

comprobatórios. Ademais, não colaciona sequer o contrato, histórico de 

pagamentos e ordens de serviços, logo, é imprescindível que haja o 

reconhecimento da inexigibilidade do débito. 2. A inscrição indevida do 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inexistência de 

vinculo contratual, torna indevido o apontamento, ensejando o recebimento 

de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados.3. Entretanto, existindo negativação preexistente, 

aplica-se a Súmula 385 do STJ.4. Observa-se claramente que a parte 

Recorrente possui negativações anteriores, conforme verificado em 

pesquisa feita nos sistemas conveniados, o que demonstra que sua moral 

não pode ser considerada abalada.5. Outrossim, a parte Recorrente não 

discute judicialmente as negativações anteriores, não tendo assim 

comprovado que esta é indevida.6. Deste modo, a sentença merece 

reparos, julgando parcialmente procedente o pedido inicial da parte Autora, 

declarando tão somente inexigível o débito, já que a Reclamada deixou de 

comprovar que a negativação era devida. 7. Recurso parcialmente provido 

para declarar inexistente o débito, bem como afastar a condenação em 

litigância de má-fé. (TJMT - PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)” Portanto, 

entendo pelo não acolhimento do pedido de danos morais, com base na 

Súmula 385 do STJ. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Declaro 

inexistentes os débitos no valor de R$44,90 (quarenta e quatro reais e 

noventa centavos), de 02/07/2014, referente ao contrato nº 

0000000109134627, apontados no SPC/SERASA em nome da reclamante 

e efetuados pelo reclamado; b. Indefiro o pedido de dano moral. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011587-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011587-27.2016.8.11.0037 

Promovente: TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 8011586-42.2016.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por TAYNA ARIADNE 

CARDOSO VIEIRA em face de VIVO S.A. Devidamente citado, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 

20 da Lei 9.099/95, que a ausência do réu em qualquer das audiências de 

conciliação ou instrução, gera revelia deste. No presente caso, a ré não 

compareceu à audiência de instrução designada, conforme consta no 

termo de audiência anexo nos autos. Assim, muito embora tenha ele 

juntado contestação tempestiva, esta é revel, tendo em vista sua ausência 

na audiência de instrução. Entretanto os documentos juntados pela ré 

devem ser levados em consideração, eis que a contestação foi juntada 

tempestivamente. Passo à análise do mérito. A autora alega que a ré 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré 

contesta a ação aduzindo a autora contratou os seus serviços e os 

utilizou, sendo que não efetuou o pagamento, o que gerou a negativação 

de seu nome. Analisando a questão discutida verifico que a requerida 

comprovou suas alegações trazendo aos autos imagens de telas 

sistêmicas que demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como 

que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Portanto, há de se 

concluir que a autora utilizou os serviços de telefonia da ré e não adimpliu 

com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora utilizou os 

serviços contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato 

ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Verifico que existem outras inscrições em nome da autora, de 

várias lojas, tais como Lojas Avenida, Hamona Calçados, A Econômica 

Tecidos, Novo Lar, America Jeans, Novo Mundo e Móveis Gazin, conforme 

se observa no extrato juntado pela própria autora, TODAS ANTERIORES, 

LEGÍTIMAS, UMA VEZ QUE NÃO CONTESTADAS, sobre as quais não 

consta qualquer demanda judicial, denotando que a reclamante não tem 

nenhum zelo pelo seu nome!. Assim, razão não assiste a autora para que 

seja indenizado por dano moral, pois já havia restrições anteriores. De 

qualquer modo, ainda que fosse declarado inexistente o débito ora 

discutido, a autora não faria jus ao recebimento de indenização por dano 

moral, pois há inscrição anterior à discutida nos presentes autos, com 

fundamento na súmula 385 do STJ. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais (art. 

55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do 

advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, 

conforme dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 
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reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 24 de setembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 24.09.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011556-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCILENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011556-07.2016.8.11.0037 

Promovente: LUCILENE RODRIGUES DE SOUZA Promovido: ALLIEN CODE 

SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME Trata-se de ação conexa com a ação 

n° 8011555-22.2016.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por LUCILENE RODRIGUES DE SOUZA em face de ALLIEN 

CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA – ME. Devidamente citado, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 

20 da Lei 9.099/95, que a ausência do réu em qualquer das audiências de 

conciliação ou instrução, gera revelia deste. No presente caso, a ré não 

compareceu à audiência de instrução designada, conforme consta no 

termo de audiência anexo nos autos. Assim, muito embora tenha ele 

juntado contestação tempestiva, esta é revel, tendo em vista sua ausência 

na audiência de instrução. Entretanto os documentos juntados pela ré 

devem ser levados em consideração, eis que a contestação foi juntada 

tempestivamente. Passo à análise do mérito. A autora alega que a ré 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré 

contesta a ação aduzindo a autora contratou os seus serviços e os 

utilizou, sendo que não efetuou o pagamento, o que gerou a negativação 

de seu nome. Analisando a questão discutida verifico que a requerida 

comprovou suas alegações trazendo aos autos ficha cadastral 

devidamente assinada, comprovante do recebimento das mercadorias e 

imagem de tela sistêmica que demonstram a relação jurídica entre as 

partes, bem como demonstra que os produtos foram comprados e não 

houve o adimplemento. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os 

serviços da ré e efetuou compras, sendo que não adimpliu com o 

pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora utilizou os 

serviços contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato 

ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Ademais, a autora possui várias restrições em seu nome, o 

que indica que a mesma não tem zelo por seu nome. Sendo assim, ainda 

que fosse declarado inexistente o débito ora discutido, a autora não faria 

jus ao recebimento de indenização por dano moral pois há inscrição 

anterior à discutida nos presentes autos e que sequer é objeto de outra 

demanda. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora 

a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e 

honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, 

artigo 85); Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 24 de setembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 24.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-71.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LOPES BRITO (REQUERENTE)

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL ALIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010099-71.2015.8.11.0037. REQUERENTE: ANDREIA LOPES BRITO 

REQUERIDO: COMERCIAL ALIANCA Vistos em Correição, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Andréia Lopes 

Brito em face de Comercial Aliança. A demandante requer constantemente 

a citação/intimação da reclamada por intermédio de telefone. Pois bem. 

Não obstante os fundamentos utilizados pela parte autora, entendo que o 

pedido não tem respaldo legal, até porque a reclamada sequer foi citada 

para o ato, sem falar que as tentativas de citação decorre desde fevereiro 

de 2015. O enunciado 73, do FONAJE refere-se exclusivamente a 

INTIMAÇÃO por telefone, assim como o artigo 19, da Lei 9.099/95, que dá 

uma abertura maior para as intimações, incluindo além daquelas formas 

previstas para a citação, qualquer outro meio idôneo de comunicação. 

Sem dúvida, o telefone é meio indôneo para INTIMAÇÃO, devidamente 

certificado, mas não para a citação, visto que para esta está disciplinada 

no artigo 18, incisos I a III, da Lei 9.099/95, que não contempla a forma por 

telefone. Da mesma forma o enunciado 33 do FONAJE, que deve ser 

interpretado à luz das normas da Lei 9.099/95, portanto, só serve para os 

casos de intimação, que tem respaldo no artigo 19, da Lei dos Juizados 

Especiais. Portanto, INDEFIRO a citação por telefone. O processo se 

arrasta há aproximadamente três anos sem formar a relação processual 

com a citação da reclamada, restando frustrada a tentativa de citação. 

Conforme se constata do evento id 9427516, a citação e intimação para a 

audiência do dia 30.08.2017 não se realizou porque o endereço indicado é 

insuficiente, conforme AR juntado. Ao se manifesar a respeito, a parte 

autora indicou o mesmo endereço, em sua petição no evento id 11920800, 

qual seja: Rua Abrão Alves, 22, Bairro São Carlos, CEP 75.084-030, 

Anápolis-GO, tornando inviável a expedição de novo ato citatório, por não 

desconstituída a informação prestada pelos Correios. A par disso, a 

própria reclamante se ausentou do processo, a ponto de seus patronos 

(as) não conseguir mais contato com a mesma, conforme petição id. 

14716739. Diante desses fatos, resta inviável a continuidade da ação, por 

faltar pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Posto isso, com suporte no artigo 485, IV, do CPC, julgo extinto 

o processo sem apreciação do mérito. Isento de custas. Transitada em 

julgado, dê-se baixa no sistema. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212762 Nr: 7770-10.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ISHIDA GUIMARÃES 

- OAB:22454

 Autos código 212762

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 26.10.2018, às 13:45 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136400 Nr: 8688-23.2015.811.0040

 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: SUELLEN LEMOS SILVA, 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-B, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Autos nº 8688.23.2015.811.0040 (Cod. 136400)

Vistos etc.

 Excepcionalmente, devido a substituição do Administrador Judicial, defiro 

a dilação de prazo por 30 (trinta) dias.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141141 Nr: 11171-26.2015.811.0040

 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: DHR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, 

ENGECLIN SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA, FERNANDA MARIA 

HILLEBRAND MARTINS, ALEXSANDRA AURÉLIO AZAMBUJA, CLARICE 

QUIRINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARK SHOPPING SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 Autos n. 11171-26.2015.811.0040 – Código: 141141.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

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

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado em id. 14728890, sob pena de 

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

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89876 Nr: 1495-59.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT, JORGE LUIZ ZANON - OAB:40075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - OAB:8241/MT, JOÃO 

PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B, Kleyton P. de Oliveira - 

OAB:16810

 Autos nº 1495.59.2012.811.0040 (Cod. 89876)

Vistos etc.

 Intime-se a parte adversa para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o requerimento de fls. 180/181. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se e proceda-se conforme requerido na 

petição de fls. 180/1841, expedindo o competente ofício para baixa das 

averbações premonitórias, na forma requerida, eis que defiro o pedido 

formulado.

 Oportunamente, devolvam os autos ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114061 Nr: 5590-64.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, SEGURADORA 

INVESTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA - 

OAB:16945-MT, VANESSA CAROLINE NICOLAU - OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9.546-A, JAIME BANDEIRA RODRIGUES - OAB:41259, 

MAGDA MIRIAN SCHMIDT - OAB:13070/MT

 Autos nº 5590.64.2014.811.0040 (Cod. 114061)

Vistos etc.

 Diante do esclarecimento feito pela petição de fls. 137/138, aliado ao fato 

de que a citação da seguradora constitui providência do interesse da 

parte autora, determino o redirecionamento da denunciação a lide á 

empresa ESSOR SEGUROS S/A.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118965 Nr: 9304-32.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Pelo exposto, não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias 

devidas, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado JOAO FLAVIO 

ROMEIRO BRITO, devidamente qualificado nos autos, pelo prazo de 

sessenta (60) dias ou até que efetue o pagamento das verbas 

exequendas, a teor do disposto no artigo 528 do Código de Processo Civil 

e demais aplicáveis na espécie.EXPEÇA-SE mandado de prisão, MEDIANTE 

PRÉVIA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR, pela contadoria judicial, 

em consonância com os termos desta decisão, devendo ser suspenso o 

cumprimento do mandado, em caso de pronto pagamento do referido valor 

(§6º, art. 528, NCPC)Urge ressalvar, que deverá o Sr. Meirinho e a 

Autoridade Policial encarregada do cumprimento do mandado de prisão, 

observar que a prisão será cumprida em regime fechado, bem como que 

por se tratar de prisão de caráter civil, deve o conduzido ser recolhido em 

cela apropriada separadamente dos demais (§4º, art. 528, 

NCPC).CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria 

P ú b l i c a . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 24 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86181 Nr: 5599-31.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, EVMA, ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMA, DMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 7.010

 Autos nº 5599-31.2011.811.0040 – Código: 86181

 Vistos etc.

 Em consonância a cota ministerial e, considerando a existência de 

interesse de menores envolvidos, REOPORTUNIZO a manifestação ao 

executado Davi Machado Alves para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos documentos que comprovem satisfatoriamente o 

depósito/pagamento dos benefícios previdenciários percebidos pelos 

infantes Amanda Chaves Alves e Bruno Henrique Machado de Almeida 

nas contas de titularidade de seu progenitor, sob pena de levantamento 

dos valores pelo exequente, uma vez que os documentos acostados aos 

autos não são capazes de comprovar, de fato, que a penhora recaiu 

sobre quantia pertencente aos menores.

 Após, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Setembro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86158 Nr: 5576-85.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO OTTO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/O, Giovanna 

de Freitas Sartori - OAB:19.753, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 Autos nº 5576.85.2011.811.0040 (Cod. 86158)

Vistos etc.

 Defiro a penhora do direito do Executado sobre a ação de nº 

4617.12.2014.811.0040 que tramita perante esta Vara, devendo a 

Secretaria proceder conforme prescreve o art. 855 e seguintes do CPC.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105666 Nr: 8751-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO ANTONIO RIBEIRO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT, XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - OAB:13697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8751.19.2013.811.0040 (Cod. 105666)

Vistos etc.

 Considerando que todas as tentativas de localização do devedor 

restaram frustradas, defiro a citação editalícia, na forma requerida à fl. 80. 

Efetuada a citação por edital e decorrido o prazo legal sem manifestação 

do devedor, desde já, nomeio a DPE como Curadora Especial do mesmo, à 

quem deve ser aberto vista dos autos.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86716 Nr: 6181-31.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA APARECIDA MUNARO, LM, ELCI ANDRIGUETTI, 

DIEGO JOSE MUNARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERCI MUNARO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6181-31.2011.811.0040 Código: 86716

Inventariante: Diego Jose Munaro

Sentença com mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de inventário ajuizado por Diego Jose Munaro em relação aos 

bens deixados por Valdeci Munaro, todos devidamente qualificados nos 

autos, consoante petição inicial de fls. 05-08 e documentos que a 

acompanham, fls. 09-19.

Reportando a decisão de fl. 120, verifica-se que restou cumprida a 

determinação faltante com relação a apresentação do plano de partilha às 

fls. 118-119.

 Portanto, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO, para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada às fls. 

118-119, relativamente aos bens deixados pelo de cujus.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 Transitada em julgado a presente sentença, e não havendo mais 

requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos.

 No mais, não obstante as considerações acima, CONDICIONO A 

EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE FORMAL DE PARTILHA ao recolhimento do 

imposto devido, bem como a apresentação das certidões negativas de 

débito junto as Fazendas Públicas, além da quitação de débito junto a 

instituição financeira Banco do Brasil.

 P.R.I.C.
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Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113845 Nr: 5445-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE FERREIRA DE MELO, 

ANTONIO MANUEL DE MELO, LINDALVA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 Autos nº 5445.08.2014.811.0040 (Cód. 113845)

 Vistos etc.

 De pronto, defiro alteração do polo ativo, conforme requerido na petição 

de fls. 92 e ss, devendo a Secretaria providenciar as retificações 

pertinentes.

 Relativamente a executada Lindalva Ferreira de Oliveira Melo, Homologo a 

desistência manifestada pela parte autora e, por conseguinte, julgo extinto 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do 

CPC.

 Previamente ao exame da conversão, cumpra-se o determinado na 

decisão de fl. 33, expedindo o competente mandado de busca e 

apreensão.

Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146267 Nr: 2115-32.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO CABRAL MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA BUZIN MOREIRA, LUCIA BUZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, sem mais delongas, julgo totalmente improcedentes os 

embargos à execução ofertados, o que faço com fundamento no art. 487, 

inciso I do CPC.Condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor 

atribuído à causa, ficando suspenso o pagamento, eis que, defiro-lhe o 

benefício da Justiça Gratuita.Translade cópia desta sentença para os 

autos principais e cumpra-se o determinado à fl. 40 daqueles 

autos.Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

arquive-se.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 24 de Setembro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107706 Nr: 243-50.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIKA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, 

FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Autos n. 243-50.2014.811.0040 – Código Apolo: 107706.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130124 Nr: 5407-59.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BATISTA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13.373/MT

 Autos n. 5407-59.2015.811.0040 – Código: 130124.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, consoante comprovante de 

depósito judicial de fl. 235, com o qual aquiesceu a parte exequente (fls. 

237/238), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento da quantia depositada nos autos.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109157 Nr: 1561-68.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4659

 Autos n. 1561-68.2014.811.0040 – Código: 109157.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, consoante comprovante de 

depósito judicial de fl. 140, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento da quantia depositada nos autos na conta de titularidade 

do Fundo Municipal do Idoso, conforme indicado pelo Parquet à fl. 141.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95380 Nr: 7226-36.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, EDSON 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GABRIELA LONGHI 

DIEL - OAB:18.456/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A

 Autos n. 7226-36.2012.811.0040 – Código: 95380.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, consoante informado pela 

parte exequente à fl. 153, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125493 Nr: 2702-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCHI & BIANCHI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SACOLAO POPULAR - A. W. ALVES BENTO 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2702-88.2015.811.0040 - Código Apolo: 125493.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Sem delongas, diante da inércia da parte exequente, a qual após o 

protocolo da exordial não mais se manifestou nos autos, apesar de 

devidamente intimada através de seu patrono (fl. 34/36), a extinção da 

presente execução é medida que se impõe, em consonância com o 

disposto no art. 485, III, da Lei Adjetiva Civil, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.(...).

 No ponto, válido destacar que a tentativa de intimação pessoal restou 

infrutífera, consoante se visualiza à fl. 68.

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS, se houver, pela parte exequente. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.

 P.R.I.C.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143957 Nr: 797-14.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MESQUITA 

- OAB:20604-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, PATRICIA PONTAROLI JANSEN - OAB:33.825/PR, 

PAULO HENRIQUE FERREIRA - OAB:894 B, PIO CARLOS FREIRIA 

JUNIOR - OAB:50945, VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - 

OAB:43.943/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia 

do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e 

parágrafos do CPC) ou, oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. 

art. 915 do CPC).Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE 

o cônjuge do executado, se casado for, ou a terceiro garantidor, bem 

como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC.Havendo pedido de penhora online, façam-me os 

autos CONCLUSOS.Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC).DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja 

estritamente necessário, o que deverá ser certificado, observando o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.Às 

providências.Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136358 Nr: 8668-32.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TAVARES DE MIRANDA, IVANDRÉ GARCIA 

SALES, JURACI JORGE CAMICIA, LEDIO BARDINI, MARLENE ROSSETTO 

CAMÍCIA, MARINES TEREZINHA ROSETO GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Autos n. 8668-32.2015.811.0040 – Código: 136358.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

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

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado em id. 14728890, sob pena de 

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

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 Por fim, DEFIRO o apensamento conforme requerimento de fl. 603.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 194960 Nr: 6771-61.2018.811.0040
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA - REPRES. LEGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves de Oliveira - 

OAB:123.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Autos n. 6771-61.2018.811.0040 – Código: 194960.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos verifico que o embargante formula pedido de 

concessão da AJG, entretanto, considerando que o mesmo é comerciante, 

torna-se crível que possui capacidade financeira para efetuar o 

recolhimento das custas.

 Aliado a isso, convém destacar que o autor não juntou aos autos 

qualquer documento hábil a demonstrar a hipossuficiência alegada.

 Não obstante o disposto no art. 4º, da Lei n. 1060/50, ao dizer que “A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, entendo que o mesmo não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita.

 Sobre o assunto, oportuno a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery, verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único 

entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em 

favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem 

obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e 

circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte 

invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao 

magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 

pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 

2010).

 Desse modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita.

 Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial em consonância com o acima exposto, 

nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, bem como proceder 

ao recolhimento da taxa e custas judiciais, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000868-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA (EXEQUENTE)

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ GAIDES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, no ato de 

citação do executado. Sorriso, 25 de setembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002291-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA BITTENCOURT (EXECUTADO)

DONISETE MICHEL BITTENCOURT (EXECUTADO)

BITTENCOURT & BITTENCOURT LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto as certidões do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito. Ademais, houve três diligências urbanas 

complementares, no valor total de R$ 105,00 (cento e cinco reais), o qual 

deverá ser pago pela parte autora, mediante Guia de Complementação de 

Diligência a ser emitida no sítio da internet do TJMT. Sorriso, 25 de 

setembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005323-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA (ADVOGADO(A))

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005323-36.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EXECUTADO: JOSE 

MARTINS STIEVEN PINHO Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a 

parte autora não comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. 

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

efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo 

sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela parte 

interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005413-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA FERNANDES SANTIAGO (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005413-44.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VANUSA FERNANDES SANTIAGO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001106-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMAG INSTALACOES ELETRICAS LTDA (REQUERENTE)

Mauro da Silva Andrieski (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25306 Nr: 47-95.2005.811.0040

 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: CNSML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Castro de C. Couto - 

OAB:8641/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON ANTONIO DE BONA - 

OAB:18.257, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado conforme determinação 

judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56762 Nr: 626-67.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA ADRIANA PICCINI, RP, ANGELA BERNARDES 

PRESTES, BP, CBPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARCOS PICCINI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)da sociedade fática entre os irmãos que já existia sem alteração 

patrimonial (fls. 2.440/2.444).Vieram os autos conclusos.DECIDO.No que 

tange ao pedido de destituição da inventariante, assiste razão a atual 

inventariante procedimento deve ser processado em autos apartados, 

conforme determina o art. 623, parágrafo único, in verbis:art. 623. 

Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 

622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

defender-se e produzir provas.Parágrafo único. O incidente da remoção 

correrá em apenso aos autos do inventário.Desta forma, a fim de evitar o 

embaraço processual, REJEITO o pedido de desconstituição, devendo a 

herdeira ser intimada para, caso queira, promover o pedido na forma 

estabelecida pelo CPC/2015.Quanto os pedidos de inclusão da empresa 

Idasa e “demais empresas”, a falta de substrato probatório atestando que 

tal patrimônio integra a sociedade de fato da qual o de cujus era 

integrante, bem como a forma genérica do pleito, além de prejudicar o 

contraditório, não traz elementos suficientes para demonstrar que as 

empresas integram a sociedade de fato, razão pela qual INDEFIRO o 

referido pedido, permanecendo o espólio da forma apresentada.De outro 

lado, verifico que não houve avaliação judicial dos bens arrolados no 

espólio conforme determinado às fls. 1.690/1.691, assim, CUMPRA-SE a 

secretaria a referida decisão expedindo o necessário para a elaboração 

da avaliação.Intimem-se.Cumpra-se.Sorriso/MT, 11 de setembro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107690 Nr: 224-44.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA SILVA SANTANA, MARCELO DA PIEVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CABRAL DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO AFONSO CARDOSO - 

OAB:3.930

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse até a 

presente data, a manifestação do executado, apesar de devidamente 

intimado pelo DJE nº 10254 do dia 14/05/2018, motivo pelo qual intimo o 

exequente para requerer o que entender de direito.

Paulo Henrique Martins

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1794 Nr: 821-43.1996.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY BIESEK PIOVESAN, BERNARDETE GARCIA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BIESEK - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT, 

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCUS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - 14.141-B, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 196809 Nr: 7874-06.2018.811.0040

 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: ROSELY BIESEK PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDETE GARCIA FERNANDES, LUIZ 

CARLOS LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO 

VARASCHIN - OAB:70.610/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCUS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - 14.141-B, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002782-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME (EXECUTADO)

BRUNO WANDERSON LIMA MONTENEGRO (EXECUTADO)

ANGELA OLIVEIRA DA SILVA LIMA MONTENEGRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO

 

Processo: 1002782-30.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

execução com pedido de tutela de urgência ajuizada por Atacadão S.A. 
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em face de Mercado e Açougue Kaiabi Ltda., Bruno Wanderson Lima 

Montenegro e Angela Oliveira da Silva Lima Montenegro, todos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que é credor dos 

executados do valor atualizado de R$ 13.302,50 (treze mil, trezentos e 

dois reais e cinquenta centavos) provenientes de 05 (cinco) cheques 

emitidos pela primeira requerida. Requereu em sede de tutela cautelar de 

urgência o arresto, alegando que a requerida encontra-se em situação de 

risco de insolvência, uma vez que suas obrigações não estão sendo 

cumpridas. Determinou-se a emenda a inicial a fim de regularizar o polo 

passivo retirando o Mercado e Açougue Kaiabi Ltda e Angela Oliveira da 

Silva Lima Montenegro da lide ou comprovar a relação jurídica com estes, 

bem como depositar as vias originais dos cheques (id nº 13411320). O 

exequente se manifestou no id nº 14238428, juntando documentos a fim 

de comprovar a relação jurídica havida com Mercado e Açougue Kaiabi 

Ltda. e Angela Oliveira da Silva Lima Montenegro. Em seguida, no id nº 

14778199, o exequente juntou termo de acordo extrajudicial requerendo 

sua homologação e a suspensão do feito até o integral cumprimento. No id 

nº 15362846 o exequente informa o descumprimento dos termos do 

acordo requerendo ao final a homologação do acordo e a concessão da 

tutela cautelar de arresto. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, 

fundamento e DECIDO. Considerando os documentos juntados no id nº 

14238464, 14238473, 14238495, 14238509, 14238521 e 14238531, que 

corrobora para a alegação de relação jurídica entre o exequente e o 

Mercado e Açougue Kaiabi Ltda., recebo e emenda a inicial para manter o 

Mercado e Açougue Kaiabi Ltda. no polo passivo da demanda; Quanto à 

executada Angela Oliveira da Silva Lima Montenegro, verifico que o 

exequente não juntou qualquer prova sobre sua relação jurídica direta com 

esta, desatendendo assim a determinação de emenda, devendo ser o feito 

extinto com relação a executada. O artigo 330 do NCPC trata acerca do 

indeferimento da petição inicial, que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for 

manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Tendo em vista que o 

exequente atendeu parcialmente a emenda, a extinção da ação em relação 

à Angela Oliveira da Silva Lima Montenegro é medida que se impõe. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, em relação a executada Angela Oliveira da Silva Lima 

Montenegro. Adiante, face o acordo imbricado nos autos, tratando-se de 

direitos disponíveis e inexistindo violação da lei, HOMOLOGO o acordo 

juntado no id nº 14778199, deixando de suspender o processo ante a 

notícia de inadimplemento no id nº 15362846. Em relação ao pedido 

cautelar de arresto, tenho que o pleito não merece guarida. Explico. A 

tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. A tutela em caráter 

antecedente é meio de preservação de outro direito, direito acautelado, 

objeto da tutela satisfativa e esta não visa à satisfação de um direito, mas, 

sim, assegurar a sua futura satisfação, protegendo-o. Assim, para o 

deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de 

dois requisitos citados, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

da demora. O primeiro requisito da cautelar, a probabilidade do direito, 

repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Diz-se superficial porque, se a sentença cautelar 

é motivada por mero juízo sumário, a apreciação de liminar vem assentada 

num grau ainda menor de conhecimento. Com efeito, não é necessário que 

se tenha a certeza do direito do autor para concessão da medida liminar, 

mas, tão-somente, a probabilidade de ele sagrar-se vencedor. No caso, o 

pedido de urgência funda na alegação da possível insolvência dos 

executados, informando que estes apresentam dificuldades no 

cumprimento de suas obrigações, entretanto, não trouxe prova segura da 

incapacidade financeira dos executados, restando, ausente, desse modo, 

o periculum in mora. Com efeito, a simples a alegação do descumprimento 

das obrigações não autoriza a tutela cautelar, tendo em conta a 

inexistência de qualquer ato eivado de fraude, ou que os devedores 

estejam alienando bens a terceiros, ou ainda, que estejam com claro intuito 

de lesar o credor. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR DE 

ARRESTO – PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR NÃO VERIFICADOS – RISCO 

DE FRAUDE OU LESÃO AO CREDOR INDEMONSTRADOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O artigo 300 que a tutela de 

urgência - seja ela antecipada ou cautelar - poderá ser concedida quando 

estiver evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em 

termos usuais, é a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.II - 

A simples alegação de descumprimento da avença, não autoriza por si só, 

o deferimento do arresto das commodities, tendo em conta a inexistência 

de qualquer ato eivado de fraude; que os devedores estejam alienando 

bens à terceiros, ou estejam com claro intuito de lesar o credor, ora 

agravante. III - Qualquer medida judicial, para o cumprimento de sentença, 

na origem, dada a insuficiência de provas robustas, deve se dar por 

decorrência lógica do escoamento do não pagamento voluntário da dívida, 

o que ainda não ocorreu. (TJMT - AI 26362/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016) Assim, ante a ausência de 

um dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar de 

urgência. Intimem-se, devendo o credor dar impulso à execução, no prazo 

de 10 (dez) dia. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 25 de 

setembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002739-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO GALGANI DA SILVA (EMBARGANTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002739-93.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: AGOSTINHO GALGANI DA SILVA EMBARGADO: 

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP Vistos etc. Considerando as 

informações contidas nas certidões sob id nº 14001095 e 14280488, 

declarando cumprimento parcial da determinação destes autos vez que os 

grãos de sojas depositados no Armazém Sipal e Pscheidt Armazéns 

Gerais Ltda. foram removidos para o Armazém Cooperila Armazéns 

Gerais, havendo ainda manifestação da Pscheidt Armazéns Gerais Ltda. 

(id nº 14280491) neste sentido. Considerando tentativa infrutífera de 

citação, conforme Aviso de Recebimento de Carta de Citação no id nº 

14729700. DEFIRO o pedido da embargante no id nº 14538880 e, com 

efeito, DETERMINO a designação de nova data de audiência conciliação 

junto ao CEJUSC, devendo a requerida ser citada no endereço indicado na 

petição sob id nº 14538880. No mesmo ato a requerida deverá ser 

intimada para que diga, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos grãos de 

soja depositados em seu armazém, em razão do cumprimento da ordem de 

arresto dos autos nº 1001822-74.2018.8.11.0040, disponibilizando a 

quantia de soja restante para assegurar o cumprimento da decisão 

lançada nestes autos (id nº 14280482). Sobrevindo manifestação da 

requerida, intime-se a embargante para se manifestar em 10 (dez) dias. 

Ocorrida a audiência de conciliação, cumpra-se as determinações já 

delineadas na decisão sob id nº 14280482. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002333-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA DIONISIO CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ELIAS DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BRUNA PERICELLI GIBIN (ADVOGADO(A))

RICARDO LEONI (RÉU)

ROBERTO JONAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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EDMUNDO LEITE XAVIER NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002333-09.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRUNA LETICIA DIONISIO CRUZ RÉU: RICARDO LEONI Vistos etc. Trata-se 

de ação de investigação de paternidade, guarda e alimentos promovida 

por João Miguel Cruz, representado pela também autora Bruna Leticia 

Dionisio Cruz em desfavor de Ricardo Leoni, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. A inicial foi recebida conforme id nº 9022130, 

determinando a citação do requerido. O requerido se manifestou no id nº 

11899914, requerendo a dilação do prazo para apresentação de defesa. 

A audiência de mediação restou infrutífera ante a ausência das partes (id 

nº 12098315). O requerido juntou a contestação no id nº 12173102. Os 

autores se manifestaram no id nº 12438122, informando a alteração do 

endereço domiciliar para a cidade de Nova Andradina/MS. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório, DECIDO. Pois bem. Como se sabe, a 

competência em causas afetas à infância e juventude é regida pelo art. 

147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo este que 

prescreve uma competência territorial especial, distinta, portanto, da regra 

geral do Código de Processo Civil. O inciso I do dispositivo supracitado 

dispõe que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou 

responsável, retratando, segundo a jurisprudência, a regra do “Juízo 

Imediato”, isto é, é competente para a causa o Juízo mais próximo do local 

onde se encontra o menor. Neste caso, consoante se observa pelos 

documentos encartados no id nº 12438291, verifica-se que o menor 

passou a residir no Município e Comarca de Nova Andradina/MS, razão 

pela qual, esse é o Juízo competente para processar e julgar a demanda 

em tela. Nesse sentido (grifamos): RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – DESLOCAMENTO DE 

COMPETÊNCIA – REGRA ESPECIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DO 

JUIZ IMEDIATO – CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A MODIFICAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SEDE DA RESIDÊNCIA DA MENOR E DA SUA 

GENITORA RECURSO DESPROVIDO. Em caso análogo, a Corte da 

Cidadania firmou o entendimento de que, a competência pode ser 

modificada, mesmo para as medidas protetivas relacionadas com os 

direitos da criança e do adolescente. (AI 144476/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016). Ante o exposto, com fundamento no art. 

147, I e II do ECA, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 

Comarca de Nova Andradina/MS, para o qual determino a remessa dos 

presentes autos, com as anotações e baixas devidas. INTIMEM-SE. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005556-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DEBORA POLIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005556-33.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DEBORA POLIANA DA SILVA RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por Debora 

Poliana da Silva em face de Únic Sorriso Ltda., ambas qualificadas nos 

autos, aduzindo, em síntese, que firmou contrato educacional com a 

requerida para cursar Direito, informando que realizou finananciamento 

integral do curso por meio do programa FIES, todavia fora surpreendida 

com a cobrança de R$ 7.236,95 (sete mil, duzentos e trinta e seis reais e 

noventa e cinco centavos), provenientes de 04 (quatro) parcelas em 

atraso, que ocasionou a inscrição do seu nome nos cadastros dos 

serviço de proteção ao crédito. Aduz, que a cobrança é indevida já que o 

financiamento estudantil cobriu todas as parcelas do respectivo semestre, 

não havendo valores a serem pagos em favor da q requerida, requerendo 

em sede de tutela de urgência antecipatória a exclusão do seu nome nos 

cadastros do órgãos de proteção ao crédito. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relatório, fundamento e DECIDO. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados. Analisando o caso dos 

autos verifica-se pelos documentos juntados, em especial o “extrato 

financeiro” no id nº 15491618, que o curso foi integralmente financiando 

por meio do programa FIES, além disso, o contrato juntado no id nº 

15491782 indica que o financiamento foi aditado, para estende-lo ao 

segundo semestre do ano de 2017, financiando o valor de R$ 10.639,02 

(dez mil seiscentos e trinta e nove reais e dois centavos). Desta forma 

considerando que valor da semestralidade fora integralmente financiando, 

o valor cobrado em face da autora se mostra equivocado, pois somado 

aos valores já quitados, este ultrapassa o valor total da semestralidade e 

ainda porque não há indicação no extrato financeiro de que o 

financiamento foi rescindido ou alterado. Assim, a probabilidade do direito 

está evidente uma vez que, conforme consta nos autos, a requerida 

inseriu o nome do autor nos cadastro de proteção ao crédito (id nº 

15492058). Ademais, como se vê da certidão de negativação que 

acompanha a inicial, o autor conta tão somente com a restrição sub judice, 

encontrando-se em patente impossibilidade de realizar atos da vida civil 

que necessitam de seu nome sem qualquer mácula, restando, pois, solar, 

o perigo de dano. Ressalte-se, por fim, que a exclusão provisória do nome 

do autor dos órgãos de proteção ao crédito até final decisão do presente 

feito é medida que se impõe, ressaltando-se que se trata de medida 

reversível, que não causará prejuízo a parte requerida à medida que, em 

sendo reconhecido, posteriormente, que a parte autora deve os valores 

em discussão a parte demandada, as cobranças poderão ser efetuadas 

da forma como vêm sendo feitas, com a inclusão do nome do autor 

novamente nos cadastros da SERASA. Desta forma, DEFIRO o peido de 

tutela de urgência, DETERMINANDO que a requerida promova a 

EXCLUSÃO do nome da autora dos órgãos de proteção relativos aos 

débitos em discussão, no prazo de 05 (cinco) dias, até decisão final no 

presente feito ou até posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa 

diária que fixo no valor de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente 

a verossimilhança das alegações, bem como caracterizada a 

hipossificiência informacional das consumidoras. 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 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000163-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (AUTOR(A))

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000163-98.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP RÉU: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela autora (id nº 11726091), alegando 

contradição na decisão lançada no id nº 11726091, que determinou a 

suspensão do feito atendimento a determinação do REsp nº 1.525.174 

(Tema 954/ST), aduzindo que o tem abordado no Recurso processado sob 

rito dos recursos repetitivos não compreende o objeto desta ação. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. É 

cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando 

houver, na sentença ou decisão, erro material, obscuridade, contradição 

ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 

Nesse diapasão, no mérito, alguns esclarecimentos devem ser feitos. O 

artigo 1037 do CPC/2015 determina que, após selecionado o recurso como 

repetitivo, o ministro relator do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferirá 

decisão de afetação em que deverá identificar com precisão a questão a 

ser submetida a julgamento e determinar a suspensão de processamento 

de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão e tramitem no território nacional. No caso nos autos a 

decisão que determinou a suspensão do feito, embasou-se no REsp nº 

1.525.174, cujo o tema nº 954 dispõe sobre: - A indevida cobrança de 

valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços 

sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização 

por danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa; 

- ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de 

serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços 

de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos; - prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de 

telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Desta forma, analisando os autos que 

versa sobre a existência de locação da propriedade da autora pela 

requerida e as indenizações daí decorrentes, de modo que reconheço a 

divergência do tema debatido no tema nº 954 do STJ. Assim, ante a 

contradição havida na decisão que determinou a suspensão em 

desconformidade com tema proposto no recurso em sede de recursos 

repetitivos. Portanto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU 

PROVIMENTO para revogar a decisão sob nº 11550024. 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. Caso manifestem interesse na 

produção de prova testemunhal, por economia dos atos processuais, 

apresentem, na oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a 

qualificação necessária à intimação para audiência a ser eventualmente 

designada, ou se já apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas 

do §2º do artigo 455, NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1006381-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ATAIDE (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO COLVERO (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

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

Processo Número: 1000172-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. (AUTOR(A))

L. I. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006125-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEANDRO DO VALE (REQUERENTE)

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINO RODRIGUES DO VALE (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSE LUIZ DO VALE (HERDEIRO)

FRANCISCO DONIZETE DO VALE (HERDEIRO)

MARIA SOCORRO DO VALE (HERDEIRO)

REZIVALDO LEANDRO DO VALE (HERDEIRO)

RUBENS APARECIDO DO VALE (HERDEIRO)

CICERA APARECIDA DO VALE (HERDEIRO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005969-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO ALVES CHAVES SALEMA ARAUJO 87778726653 

(REQUERIDO)

 

Certifico que até o presente momento não houve resposta do ofício nº 

120/2018, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

os advogados da parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 

dias, sob pena de devolução desta Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000277-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SERPA (RÉU)

MINUANO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - ME (RÉU)

TATIELE TURRA TARONE (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca das Certidões do Sr. Oficial de 

Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000451-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. G. (REQUERENTE)

M. B. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. V. E. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001221-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS TIGRE PEREIRA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO RAMOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001221-68.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LAIS TIGRE PEREIRA INVENTARIADO: ANTONIO SERGIO 

RAMOS VISTOS. Tendo em vista que a representante legal dos herdeiros 

do de cujus já ingressou com o incidente de remoção de inventário c/c 

tutela de urgência (Proc. 1003102-80-2018.811.0040), pugnando pela sua 

nomeação como inventariante, deixo de analisar o pedido de Id 14761781. 

Destaco que os herdeiros já haviam interposto agravo de instrumento 

contra a decisão que nomeou a Sra. Lais Tigre Pereira como inventariante, 

desistindo, posteriormente, do referido recurso, conforme se nota de Id 

14472226. No mais, diante da apresentação das primeiras declarações (Id 

13647108), cumpra-se integralmente a decisão de Id 12216123. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000633-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (AUTOR(A))

Carla Helena Grings (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

Autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pelo Requerido.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005325-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROGER FELIPE PAULINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005325-06.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a peça inicial se revelam, a princípio, como 

incompatíveis com a condição de hipossuficiência financeira que a lei 

exige para a concessão das benesses da justiça gratuita. 2. Assim, com 

fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 

15 dias para a comprovação concreta dos requisitos necessários à 

concessão do benefício, ou para recolhimento das custas iniciais e taxa 

judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1005284-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE MARANGONI (REQUERENTE)

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKELINE DE FATIMA RAMOS RICARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARILIA LACERDA DE FREITAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005284-39.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANALICE MARANGONI REQUERIDO: JAKELINE DE FATIMA 

RAMOS RICARDI VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de 

desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre 

um ato e outro, antes mesmo do recebimento da inicial, a parte requerente 

apresentou pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela 

extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido 

citação/contestação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas, eis que defiro gratuidade judiciária à parte requerente, visto 

tratar-se de menores incapazes, cuja hipossuficiência se presume. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ROGER FELIPE PAULINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005173-55.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. 1. Preenchidos os 

requisitos legais e estando as custas iniciais recolhidas, RECEBO a inicial. 

2. Considerando o expresso desinteresse da autora na autocomposição 

e/ou na solução consensual do conflito, deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação. 3. Ato contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, consignando as advertências legais e cientificando-a de que o 

prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do artigo 335 do 

NCPC. 4. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005443-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL JOSE LUIZ (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ROGER FELIPE PAULINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DESPACHO Processo: 1005443-79.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISRAEL JOSE LUIZ RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO VISTOS. De início, verifico que embora a parte autora 

alegue ser financeiramente hipossuficiente nos termos da lei, não acostou 

aos autos documentos que comprovem os pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade da justiça, sendo insuficiente mera declaração 

de pobreza. Desse modo, determino que o autor junte aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, os documentos que comprovem sua impossibilidade 

em arcar com as custas e despesas processuais ou que, em igual prazo, 

recolha as taxas pertinentes. Decorrido o prazo acima com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em substituição Legal

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

Processo Número: 1005574-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

JAMIR DUARTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYRAN BENTO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ROGER FELIPE PAULINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005574-54.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAMIR DUARTE DE SOUZA RÉU: RAYRAN BENTO DE SOUZA VISTOS. 1. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

NCPC). 2. Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial. 3. Nos termos 

do artigo 695 do NCPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão 

de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 

dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento 

ao ato, consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

advogado/defensor (art. 695, § 4º, NCPC). 4. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para comparecimento à audiência e/ou sessão designada, na 

forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do NCPC, cientificando-a de que o prazo 

de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do NCPC. 5. 

Ciência ao MPE. 6. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. 7. 

Expeça-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005547-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

V. V. D. S. (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO (AUTOR(A))

WALTER SENA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - 985.565.760-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ROGER FELIPE PAULINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005547-71.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

WALTER SENA DA SILVA, TIANE VIZZOTTO, VALENTINA VIZZOTTO DA 

SILVA REPRESENTANTE: TIANE VIZZOTTO RÉU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS. DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A 

INICIAL juntando cópia do contrato pactuado entre as partes, por se tratar 

de documento indispensável à propositura da demanda, sob pena de 

indeferimento. Após, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004496-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JOSE ALISSON SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004496-59.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE ALISSON SILVA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001335-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREANE SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001335-41.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANDREANE SILVA DE JESUS RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002480-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

ELISNALDO LISBOA QUADROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002480-35.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELISNALDO LISBOA QUADROS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. 1. Em prosseguimento 

ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005398-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CRISTIANO BENATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005398-12.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A EXECUTADO: FABIO 
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CRISTIANO BENATTI VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - 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 as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - 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. 7 - 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 dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 – Se requerido, 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. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, 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”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93635 Nr: 5141-77.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FD, AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003422-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ISIDIO DA SILVA - ME (AUTOR(A))

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAILTON MARCIO DA SILVA MELO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003422-33.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIA REGINA ISIDIO DA SILVA - ME RÉU: NAILTON MARCIO DA SILVA 

MELO VISTOS. 1. Em linhas gerais, pleiteia a parte requerente (pessoa 

jurídica) a concessão de gratuidade judiciária alegando não dispor de 

recursos financeiros suficientes ao pagamento das custas judiciais. 

Ocorre que, como é cediço no ordenamento jurídico brasileiro, tratando-se 

de pessoa jurídica, a concessão da benesse só é admitida em caráter 

excepcional, quando efetivamente demonstrada nos autos sua situação 

de hipossuficiência. 2. No caso em tela, entendo que a parte autora não 

faz jus ao benefício, eis que se encontra em plena atividade empresarial, 

com CNPJ ativo, atuando no ramo da construção civil e possuindo, 

inclusive, veículo automotor registrado em seu nome, conforme consulta 

ao Sistema RENAJUD realizada nesta data. Não há, assim, qualquer 

documentação nos autos que comprove a situação de hipossuficiência 

financeira da requerente. 3. Assim, INDEFIRO a gratuidade judiciária à 

parte autora e DETERMINO sua intimação, via DJe, para que, no prazo de 

15 dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob 

pena de indeferimento da inicial. 4. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003503-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA LIMBERGER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

nilmar napiwoski (RÉU)

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003503-16.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIA MARIA LIMBERGER RÉU: NILMAR NAPIWOSKI VISTOS. 1.) Autos 

com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual passo ao 

SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As partes 

litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas. 2.) Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, eis que o pedido e a 

causa de pedir estão bem delimitados no bojo da ação, sendo certo, 

ademais, que, em se tratando de menores incapazes, a necessidade 

alimentar é presumida. 3.) Assim, superadas as preliminares, fixo como 

PONTOS CONTROVERTIDOS as matérias elencadas na inicial e 

contestação, especialmente: a) a necessidade dos alimentandos; b) a 

possibilidade financeira do alimentante. 4.) Em prosseguimento ao feito, 

DEFIRO a produção de prova oral, consistente em oitiva de testemunhas e 

depoimento pessoal das partes litigantes. Para tanto, nos termos do art. 

357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas, designando desde logo o DIA 04 

DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 15:00 HORAS para audiência de instrução, 

debates e julgamento. 5.) Ressalto que caberá aos próprios advogados 

das partes intimar as respectivas testemunhas para comparecimento à 

audiência, independentemente de intimação judicial, consoante a regra 

descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses 

descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes 

deverão comparecer para prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas 

intimações pessoais, e consignando-se no mandado a advertência contida 

no citado artigo. 6.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, SERVINDO 

CÓPIA COMO MANDADO. 7.) Ciência ao MPE. SORRISO, 24 de setembro 

de 2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1001825-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

DEBORA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO JOSE SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001825-29.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DEBORA DOS SANTOS SILVA RÉU: EDIVALDO JOSE SANTOS VISTOS. 1- 

Sem delongas, assiste razão à parte embargante, uma vez que a peça 

inicial já traz em seu bojo o rito expropriatório (penhora), de modo que o 

despacho inicial se revela contraditório. Assim, conheço dos embargos 

declaratórios e acolho a irresignação para determinar o prosseguimento 

do feito na forma abaixo: 2- DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária 

à parte exequente. 3- CITE-SE a parte executada para que, no prazo de 3 
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(três) dias, efetue o pagamento do débito em aberto, acrescida de 

honorários advocatícios de 10%, sob pena de livre penhora/arresto em 

bens de sua propriedade. Conste do mandado a advertência que o não 

pagamento do débito, além da constrição patrimonial, sujeitará a parte 

executada ao protesto do pronunciamento judicial, nos termos do artigo 

517, do CPC. Conste, ainda, que o pagamento do débito exequendo, dentro 

do prazo legal, impedirá o protesto e refletirá na redução dos honorários 

advocatícios pela metade. Conste, igualmente, do mandado que a parte 

executada poderá opor EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de juntada do mandado de citação cumprido, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, tudo em 

conformidade com os artigos 914/915 do Novo Código de Processo Civil. 

4- Não encontrada a parte executada, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

ARRESTAR-LHE tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

observando-se o regramento estabelecido pelo artigo 830, §§ 1º e 3º, do 

Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo legal sem pagamento, 

PENHOREM-SE bens de propriedade da parte executada suficientes para 

garantia da execução, AVALIANDO-OS no mesmo auto, com nomeação 

de depositário na forma do artigo 840 do Código de Processo Civil. 

Efetivada a constrição, LAVRE-SE o respectivo auto, intimando-se a parte 

executada no mesmo ato. 5- No cumprimento da diligência, após a citação 

da parte executada, deverá o Oficial certificar e devolver a 1ª via do 

mandado para baixa em cartório. Após, confirmado pelo Oficial nos autos 

o não pagamento da dívida, deverá ele prosseguir a diligência com a 2ª via 

do mandado, procedendo a penhora de bens e avaliação. CUMPRA-SE, 

servindo cópia de mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004590-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIEL COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004590-07.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: NADIEL COSTA FERREIRA VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A em face de NADIEL COSTA FERREIRA, ambos 

qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça 

inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato 

assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. 

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição 

legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de 

instrumento de protesto via edital. Com efeito, os documentos atrelados à 

inicial demonstram a relação contratual com garantia de alienação 

fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do 

devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

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

preenchidos os requisitos necessários à concessão da TUTELA DE 

URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de 

dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. 

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

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

de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo 

automotor de Marca: FIAT, Modelo: STRADA CE WORKING 

(CELEBRATION) 1.4 8V FL, Ano: 2014/2015, Cor: BRANCA, Chassi: 

9BD578241F7888445, Renavam: 525363270, Placa: QBJ3149, descrito na 

inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos 

pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o 

bem ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, 

na qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

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

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

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

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003607-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003607-42.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELAINE APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. 1.) CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de mérito. 

2.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores. Assim, declaro 

satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo extinto o feito, com 

fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do NCPC. 3.) Intime-se os 

patronos da parte autora, via DJE, para que apresentem procuração com 

poderes específicos ao levantamento de valores depositados em Juízo, 

tendo em conta que a procuração juntada ao feito mostra-se omissa. 

Após, expeça-se alvará de levantamento. 4.) No mais, cumpram-se as 

determinações finais da r. sentença quanto às verbas de sucumbência, se 

o caso. 5.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso - MT, 

25 de setembro de 2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003250-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

JOSELITA DOS SANTOS MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003250-62.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSELITA DOS SANTOS MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. 1.) CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença de mérito. 2.) Trata-se de cumprimento 
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voluntário de sentença promovido pela parte sucumbente, na forma do art. 

526 do NCPC, tendo a parte autora manifestado conjuntamente sua 

anuência aos valores. Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da 

r. sentença, e julgo extinto o feito, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 

924, II, ambos do NCPC. 3.) Intime-se os patronos da parte autora para que 

apresentem procuração com poderes específicos ao levantamento de 

valores depositados em Juízo, tendo em conta que a procuração juntada 

ao feito mostra-se omissa. Após, expeça-se alvará de levantamento. 4.) 

No mais, cumpram-se as determinações finais da r. sentença quanto às 

verbas de sucumbência, se o caso. 5.) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso - MT, 25 de setembro de 2018. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000538-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

GELSON ZARDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000538-02.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

GELSON ZARDO RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1.) Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte sucumbente, na 

forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora manifestado 

conjuntamente sua anuência aos valores. Assim, declaro satisfeita a 

obrigação constante da r. sentença, e julgo extinto o feito, com fulcro no 

art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do NCPC. 2.) Intime-se o patrono da 

parte autora para que apresente procuração com poderes específicos ao 

levantamento de valores depositados em Juízo, tendo em conta que a 

procuração juntada ao feito mostra-se omissa. Após, expeça-se alvará de 

levantamento. 3.) No mais, cumpram-se as determinações finais da r. 

sentença quanto às verbas de sucumbência, se o caso. 4.) Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso - MT, 25 de setembro de 

2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004648-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RODRIGO BEVILAQUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004648-73.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RODRIGO BEVILAQUA VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

qualificado nos autos, em face de RODRIGO BEVILAQUA, também 

qualificado. Alega a parte autora que o requerido celebrou um contrato de 

financiamento de veículo com a mesma, e, tornou-se inadimplente com as 

parcelas assumidas no contrato. Diante disso, requereu liminarmente a 

busca e apreensão do bem e ao final a procedência do pedido, tornando a 

propriedade plena do bem em seu favor. A liminar foi deferida em 13 de 

agosto de 2018 (Id 14693390); cumprida em 29/08/2018. Em petição de Id 

15094600, o requerido efetuou a purgação da mora, com o depósito do 

valor integral do débito. Instado a se manifestar, o autor concordou com os 

valores depositados pelo réu, pugnando pela transferência do montante, 

bem como pela restituição do veículo ao requerido (Id. 15286956) É o 

relatório. Fundamento e decido. Sem delongas, considerando que o débito 

foi devidamente adimplido pelo requerido, tem-se que a pretensão 

deduzida na inicial foi devidamente atendida, uma vez que a parte autora 

logrou êxito em seu intento de receber o valor em atraso, com o 

reconhecimento espontâneo do pedido pela parte requerida. Ante o 

exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, 'a', do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o 

requerido ao pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem como 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa. Desde já, 

DETERMINO a expedição de alvará judicial para o levantamento dos 

valores depositados pelo requerido (Id 15094676), bem como a expedição 

de mandado de restituição do veículo em favor do réu. EXPEÇA-SE o 

necessário. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

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

havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000293-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAGNO PINHEIRO (REQUERIDO)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000293-20.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUIZ MAGNO PINHEIRO VISTOS. 1.) Considerando o depósito integral do 

valor cobrado na inicial, ainda que extemporâneo; Considerando, ainda, o 

interesse do requerido em reaver o bem; Considerando, igualmente, a 

possibilidade de solução da lide de forma menos onerosa às partes; 

DETERMINO: a intimação da parte autora, na pessoa do advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se houve a 

alienação do bem apreendido e, em caso positivo, quais os valores 

apurados, bem como se existe interesse no levantamento da importância 

depositada em Juízo e na consequente restituição do bem ao requerido. 

2.) Após, com a manifestação, tornem conclusos. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003105-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS MUNIZ CORREA (REQUERENTE)

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

MARIA CIRIACA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ROGER FELIPE PAULINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003105-69.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: MANOEL DE JESUS MUNIZ CORREA, MARIA CIRIACA 

CORREA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, SEGURADORA LIDER 

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

de ação de cobrança de Seguro DPVAT por morte, proposta por MANOEL 

DE JESUS MUNIZ CORREIA e MARIA CIRIACA CORREIA, em face da 

BRADESCO SEGUROS. Aduz que faz jus ao recebimento do seguro 

DPVAT pela morte do seu filho REGINALDO CORREA, no importe do valor 

de R$ 13.500,00, acrescidos de juros e correção monetária, em virtude de 

acidente automobilístico sofrido em 12/09/2016. Citada, a requerida 

apresentou contestação. A parte autora, por sua vez, impugnou a 

contestação. Vieram os autos conclusos. É o necessário. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, registro que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo; 

passo a julgar antecipadamente a lide. Ante a presença de questões 

preliminares, passo a apreciá-las. Quanto à alegação alteração do polo 
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passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez 

que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para 

pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). No mais, 

entendo que não assiste razão à parte requerida no que tange à preliminar 

de ausência de laudo de necropsia. Ora, a apresentação do exame não é 

requisito para a instrução da inicial, sendo certo que a morte está 

comprovada pelo atestado de óbito aportado aos autos, o qual indica como 

causa da morte "acidente de motocicleta". Antes de adentrar ao mérito, 

importante que seja feita uma sintética digressão legislativa. O seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre (DPVAT) foi instituído pela Lei n. 6.194/74. Desde então, sofreu 

algumas alterações. Necessário, portanto, que se esclareça que a norma 

a ser observada deve ser a do momento do acidente. Ventilada lei 

estabeleceu um limite máximo de 40 (quarenta) salários mínimos do valor 

do seguro, independentemente da natureza do resultado do desastre. 

Entretanto, em 2007 entrou em vigor a Lei n. 11.482, que alterou tal limite 

para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) quando de invalidez 

permanente. Já em 2008 surgiu a Medida Provisória n. 451, convertida na 

Lei n 11.945/2009, mantendo aventado limite, mas prevendo graus de 

invalidez, que refletem no valor a ser pago a título do seguro. Pois bem, a 

Lei n. 6.194/74 traz no caput de seu artigo 3º, de forma precisa, as 

circunstâncias em que incidem a indenizatória e, em particular, a postulada 

pela parte autora, in verbis: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”. O seguro 

obrigatório de responsabilidade civil por veículos automotores tem 

natureza social e visa repartir, entre os proprietários de veículos, os 

riscos objetivos inerentes à condução em locais públicos. Compulsando os 

autos, vislumbra-se que o pedido deduzido na petição inicial deve ser 

julgado procedente, senão vejamos: Com efeito, para o recebimento do 

seguro DPVAT a parte demandante deve comprovar os seguintes 

requisitos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) o resultado morte; 

e III) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte. A Lei 

6.194/74, no artigo 5º, estabelece que prova singela do acidente e do 

dano consequente já dá ensejo ao pagamento da indenização, in verbis: 

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. No caso em tela, a parte autora 

comprovou, por meio de certidão de óbito, que o senhor Reginaldo Correa 

foi vítima de acidente automobilístico, bem como veio a óbito, em 

12/09/2016, portanto, na vigência da Medida Provisória 451/08, convertida 

na Lei nº 11.945/2009, devendo ser regido por esta. Nesse contexto, após 

análise detida dos autos, denota-se que o preenchimento dos 

supramencionados requisitos restaram devidamente comprovados, 

mormente pelo boletim de ocorrência e certidão de óbito, pelos quais se 

depreende que, no dia 11/09/2016, por volta das 16:30 horas, o Sr. 

Reginaldo Correa trafegava com um veículo (motocicleta, Honda CG Fan, 

KAM-1082), tendo perdido o controle da motocicleta colidindo com um 

poste de iluminação, foi socorrido, mas veio a óbito. No tocante à 

comprovação da condição de herdeiros, não resta dúvida de tal fato, 

mormente considerando os documentos adunados ao feito, qual seja, RG, 

certidão de Óbito, bem como certidão de inexistência de dependentes 

habilitados. Assim, a autora cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente [...]”. 

Como já mencionado, com o advento da Medida Provisória n. 340 de 

29.12.06, convertida na Lei 11.482 em 31.05.07, foi sepultada a discussão 

existente sobre a utilização de salário mínimo para a fixação do valor de 

indenização do seguro DPVAT, eis que tais normas alteraram a redação 

do art. 3º da Lei 6.194/74, trazendo valores fixos em reais, quais sejam: 

R$ 13.500,00, no caso de morte; até R$ 13.500,00, no caso de invalidez 

permanente; até R$ 2.700,00, como reembolso à vítima, no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. No que pertine ao termo inicial para a incidência da 

correção monetária, entendo ser a partir da data do sinistro. Quanto aos 

juros de mora, devem ser aplicados na ordem de 1% ao mês, nos termos 

do artigo 406 do CC combinado com o artigo 161, § 1º, do CTN, a partir da 

citação válida (art. 397 do CC), haja vista não existir provocação 

administrativa. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 10 dos Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso: “Na indenização pelo seguro DPVAT, 

incide correção monetária pela variação do INPC a partir do sinistro, os 

juros de mora passam a fluir da provocação administrativa ou, inexistindo 

esta, a contar da citação, para os acidentes ocorridos após a edição da 

Medida Provisória n. 340/2006”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR a parte demandada a pagar aos autores a quantia equivalente 

a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o art. 3º, 

inciso I, da Lei n. 6.194/74, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% 

(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c/c o § 1º 

do art. 161 do Código Tributário Nacional, cuja incidência deverá ser feita a 

partir da citação, bem como a correção monetária a partir do evento 

danoso (Súmula 580 STJ). Condeno a requerida suportar a verba 

honorária em favor do procurador do autor, no montante equivalente a 

10% sobre o valor da causa (NCPC, art. 85, §2º e incisos). Registre-se. 

Intime-se, cumpra-se. Após o transito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002632-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002632-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JOSE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 20/09/16 (Num. 14699663) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 18/05/2018 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 
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(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. No 

mais, designo o dia 30 de outubro de 2018, às 08h para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

LUCIA LENI FORCHESATTO (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002514-73.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCIA LENI FORCHESATTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 02/02/2018 (Num. 13200378) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 15/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 30 de outubro de 2018, às 

08h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001566-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001566-34.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSELI PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 16/03/2018 (Num. 12459863) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 28/03/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 30 de outubro de 2018, às 09h 

para realização da perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela 
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perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino 

seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o procurador 

da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como comunicar a 

parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima independentemente 

de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002437-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILEUSA DA SILVA (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002437-64.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DILEUSA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 14/03/2018 (Num. 14056462) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 10/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 30 de outubro de 2018, às 

10h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000062-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA MARIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARLINDO DOS ANJOS OAB - 027.780.311-03 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000062-27.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

GENESIA MARIA DOS ANJOS CURADOR: EDUARDO ARLINDO DOS 

ANJOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos/BG. Trata-se Revisional de benefício de aposentadoria por 

invalidez, requerendo a concessão do adicional de 25% sobre o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez ajuizada por GENESIA 

MARIA DOS ANJOS, neste ato representada por Eduardo Arlindo dos 

Anjos, contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 

Para tanto, sustenta que teve concedido benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez (NB 176.311.096-3), porém, encontra-se 

totalmente incapacitada de exercer as atividades básicas do dia-a-dia, 

bem como atividades rotineiras de trabalho, necessitando de assistência 

de terceira pessoa para a realização das tarefas básicas diárias. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

adicional do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido 

veiculado na peça inaugural. Com a inicial juntou os documentos de num. 

4584094, 4584105; 4584109; 4584114. Recebida a inicial (nº 4653755) foi 

determinada a citação do requerido. O requerido apresentou contestação, 

quesitos e documentos em nº 5571435 aduzindo a ocorrência da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação, e, no mérito, requereu a improcedência do pedido 

inicial. Impugnação à contestação em num. 5879927. O feito fora saneado 

em nº 6138409, tendo sido afastada a preliminar arguida pelo requerido e 

designada perícia. O laudo pericial aportou aos autos em nº 14099779, 

oportunidade em que ambas as partes se manifestaram acerca do 

referido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de 

pedido de concessão de adicional de 25% sobre o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, formulado por GENESIA 

MARIA DOS ANJOS, contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas. O adicional de 25% está previsto no 

art. 45 da Lei 8.213/91, in verbis: “Art. 45 . O valor da aposentadoria por 

invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra 

pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).” O intuito do 

legislador foi justamente o de compensar os gastos do segurado com a 

contratação de uma pessoa que lhe garanta essa assistência permanente, 

ou até mesmo o impedimento do exercício de atividade laborativa pelo 

familiar que lhe faça às vezes. Em que pese a norma legal não restringir o 

direito a casos específicos de incapacidade, o Anexo I do Decreto 

3.048/99, apontou os casos em que o acréscimo seria devido, assim o 

fazendo: "REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL “ANEXO I RELAÇÃO 

DAS SITUAÇÕES EM QUE O APOSENTADO POR INVALIDEZ TERÁ DIREITO 

À MAJORAÇÃO DE VINTE E CINCO POR CENTO PREVISTA NO ART. 45 

DESTE REGULAMENTO 1. Cegueira total. 2. Perda de nove dedos das 

mãos ou superior a esta. 3. Paralisia dos dois membros superiores ou 

inferiores. 4. Perda dos membros inferiores, acima dos pés, ainda que a 

prótese seja possível. 5. Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que 

a prótese seja possível. 6.Perda de um membro superior e outro inferior, 

quando a prótese for impossível. 7. Alteração das faculdades mentais com 

grave perturbação da vida orgânica e social. 8. Doença que exija 

permanência contínua no leito. 9. Incapacidade permanente para as 

atividades da vida diária. (grifei)”. Não tendo a lei restringido o direito ao 

adicional a casos específicos de incapacidade, como dito, essa restrição 

pelo Decreto exorbita o seu poder regulamentar, o que é vedado, 

constituindo, assim, em nosso sentir, um rol meramente exemplificativo. No 

caso dos autos, conforme se vê pelo laudo pericial de nº 14099779, a 

autora é portadora de esquizofrenia paranoide, faz uso contínuo de 

medicação psicotrópica, dependendo da ajuda de terceiros para sua 

higiene pessoal e alimentação. Portanto, demonstra estar totalmente e 

definitivamente incapacitada para qualquer trabalho, necessitando de 
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cuidados diários de terceiros para sua sobrevivência. Destarte, 

considerando-se que a requerente está incontestavelmente incapacitada 

para o trabalho e para a vida independente, tenho que foram preenchidos 

os requisitos legais, portanto, nestes casos, é de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o Requerido a 

pagar à parte Autora o adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, devido desde a 

data do indeferimento do adicional pela via administrativa (05/10/2016 - 

4584105), devendo a autarquia ré providenciar a implantação do adicional 

do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao EADJ para que 

implante o adicional de 25% sobre benefício de aposentadoria por 

invalidez, no prazo de 30 dias. Após, não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003429-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIR CARLET (EXEQUENTE)

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003429-93.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JOSE VALDIR CARLET EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o executado, 

devidamente intimado para impugnar a execução, quedou-se inerte (nº 

15409662), homologo os cálculos apresentados pelo exequente em num. 

13951041 e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001708-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL VICENTE PARIZOTTO (EXEQUENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001708-09.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MIGUEL VICENTE PARIZOTTO EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Considerando que 

o executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

nº 14121311, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006455-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

ORLANDO DA SILVA FRANCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006455-65.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ORLANDO DA SILVA FRANCO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto/DH Inexistindo questões prejudiciais de 

mérito, defiro a produção de prova pericial e para a sua realização nomeio 

para atuar como expert deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, 

CRM n. 19841, a qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 30 de outubro de 2018, às 

09h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000844-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MANOEL FRANCISCO DE SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000844-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MANOEL FRANCISCO DE SALES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 30/08/2016 (Num. 11884195) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 22/02/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 
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servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 30 de outubro de 2018, às 10h 

para realização da perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela 

perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino 

seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o procurador 

da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como comunicar a 

parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima independentemente 

de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002067-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002067-85.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 22/03/2017 (Num. 13708928), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 23/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002853-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE PAULA DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002853-32.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUZIA DE PAULA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 16/03/2018 (Num. 13456044), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 
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laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002143-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

JOSUE BARROS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002143-12.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSUE BARROS DE ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 28/08/2017 (Num. 12935340) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 26/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 30 de outubro de 2018, às 13h 

para realização da perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela 

perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino 

seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o procurador 

da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como comunicar a 

parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima independentemente 

de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002927-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE MARIA CAVANHOLI (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002927-86.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALCIONE MARIA CAVANHOLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento de concessão 

do benefício se deu em 16/01/2018 (Num. 13499324), termo a quo do 

eventual benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 

05/06/2018 não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. 

Defiro a produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para 

atuar como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

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

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003000-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (ADVOGADO(A))

LAURENTINO MANOEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003000-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

LAURENTINO MANOEL DE CARVALHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento de concessão 

do benefício se deu em 13/04/2018 (Num. 13556388), termo a quo do 

eventual benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 

08/06/2018 não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. 

Defiro a produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para 

atuar como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

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

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002778-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002778-90.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PATRICIA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 26/12/2017 (Num. 13328575), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 25/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002454-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002454-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANA MARIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUSA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 139 de 527



como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 05/04/2018 (Num. 13151892) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 11/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 30 de outubro de 2018, às 

13h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002815-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOS SANTOS ANDRADE (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002815-20.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TEREZA DOS SANTOS ANDRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 29/01/2018 (Num. 13423482) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 29/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 30 de outubro de 2018, às 14h 

para realização da perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela 

perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino 

seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o procurador 

da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como comunicar a 

parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima independentemente 

de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001117-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

ROVENA CAETANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001117-13.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROVENA CAETANO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Intime-se a parte reclamante para requerer, no prazo de 

15 dias, o que entender de direito. Não havendo requerimentos, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002986-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOAO LAIR DE RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002986-74.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO LAIR DE RAMOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 
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demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 29/01/2018 (Num. 13423482) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 29/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 30 de outubro de 2018, às 

13h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 96038 Nr: 7965-09.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte autora para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004420-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004420-35.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. 

Vistos etc. Considerando que o reclamado não fora localizado no 

endereço indicado nos autos (Num. 13021758), intime-se o reclamante 

para que indique novo endereço da parte, no prazo de 15 dias. Após, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO ALMEIDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1001569-86.2018.8.11.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010566-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ERICA CRISTINA PEREIRA FIALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010566-07.2016.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado das partes, para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, requerendo o 

que de direito. Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018. Zilda H. Borges 

Estagiária de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010653-65.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU JOSE SANINI (EXECUTADO)

 

Processo: 8010653-65.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8122777, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 25 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-94.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR LOURDES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000761-81.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado da parte executada, tendo em vista a 

diligência de Id. 9298114. Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 141 de 527



Processo Número: 1005579-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

EUGENIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1005579-76.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 11:00HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003579-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003579-74.2016.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9206612, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 25 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010976-70.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDICLENIZ DAMACENO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1002492-49.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8801533, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 25 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011122-77.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE DAMASCENO SARMENTO CORDEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011122-77.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 8801269, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 25 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010831-14.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FLORES FABRINI (EXEQUENTE)

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010831-14.2013.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9306828, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 25 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

Mauricio Etelvino Oliveira Alves (REQUERIDO)

FURTUNATO JOSE DE MEIRELES (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1001138-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUZIA 

APARECIDA SILVA REQUERIDO: MAURICIO ETELVINO OLIVEIRA ALVES, 

FURTUNATO JOSE DE MEIRELES Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 15h20min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

Mauricio Etelvino Oliveira Alves (REQUERIDO)

FURTUNATO JOSE DE MEIRELES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte reclamante para comparecer à audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 09 de OUTUBRO de 2018, às 15:20 

HORAS, nesta Comarca. ADVERTÊNCIA: Sendo que o não 

comparecimento acarretará na extinção do feito. Cientes de que poderão 

arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005511-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005511-29.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 18:00HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005497-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARTINHO GARCIA NEUBURG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1005497-45.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 17H para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005484-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZELDE GASPARETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

MANDADO DE CUMPRIMENTO CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ERICO DE ALMEIDA DUARTE 

NÚMERO DO PROCESSO: 1005484-46.2018.8.11.0040 ESPÉCIE: 

Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO VALOR DA CAUSA: R$ 4,006.58 ADVOGADO(S) DA PARTE 

RECLAMANTE: PARTE RECLAMANTE: IZELDE GASPARETTO PARTE 

RECLAMADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A INTIMANDO: RECLAMADA: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CNPJ Nº 03.467.321/0001-99, com 

endereço na Rua dos Estados nº 512 – Ganha Tempo – Sorriso/MT ou 

RUA MATO GROSSO, N.º 2798, ESQUINA COM RUA DOS COMBATENTES, 

CENTRO, SORRISO/MT. FINALIDADE: Proceder a Citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja cópia segue anexa como parte 

integrante desta carta, para comparecer, acompanhado de advogado(s) 

habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia o 20 

DE MARÇO DE 2019 ÀS 16h20min . na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, Nela oferecer 

defesa escrita ou oral. INTIMAÇÃO acerca do deferimento da LIMINAR 

postulada, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE 

EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA 

UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito pretérito, 

devendo os pagamentos mensais se circunscreverem ao respectivo 

consumo. Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de R$100,00 

por dia de atraso. LIMINAR DEFERIDA: Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE 

O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, nos termos do art. 300, do NCPC, 

DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EFETUAR A 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE 

CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito pretérito, devendo os 

pagamentos mensais se circunscreverem ao respectivo consumo. Para o 

caso de desobediência, fixo multa no valor de R$100,00 por dia de atraso. 

Sorriso - MT, 25 de setembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária 

Sede do juizado e Informações: Rua Canoas nº 641 Bairro: Centro Cidade: 

Sorriso - MT Cep:78890000 Fone: (66)3545-8400.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005507-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

PEDRO GODOI (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005507-89.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 17:20HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005507-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

PEDRO GODOI (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005507-89.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 17:20HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005495-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEMILSON GOMES DE BRITO (REQUERENTE)

WYNDIANARA SANGALETI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005495-75.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 16H50MIN.para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005508-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

CLEUSA MARIA ALTHAUS (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005508-74.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 17:30HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005508-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

CLEUSA MARIA ALTHAUS (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005508-74.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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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 

MARÇO DE 2019 ÀS 17:30HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1000867-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 

de outubro de 2018, às 14h00min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1000867-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 

de outubro de 2018, às 14h00min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005490-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TAVARES DA COSTA (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA - ME (REQUERIDO)

GERTRUDES POCKEL PRADO (REQUERIDO)

MARCI VERA APARECIDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005490-53.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 16H30MIN.para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005510-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DA SILVA (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Processo: 1005510-44.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 17:50HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005510-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DA SILVA (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Processo: 1005510-44.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 17:50HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005509-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO ALOISIO BROD (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005509-59.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 17:40HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005509-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO ALOISIO BROD (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005509-59.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 17:40HORAS para realização da audiência de 
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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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005557-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

GONCALO CLARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005557-18.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 13 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 09:00HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005557-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

GONCALO CLARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005557-18.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 13 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 09:00HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003884-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

AMALIA DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1003884-87.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 12 DE 

DEZEMBRO DE 2018 ÀS 14H10MIN para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003474-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

E MANTOVANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL TOCHETTO (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 12 de 

DEZEMBRO 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: 1005558-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARA DA SILVA (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 100558-03.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 09:30HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005558-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARA DA SILVA (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 100558-03.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 09:30HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES BEZERRA NETO (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 12 de 

DEZEMBRO 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: 1005559-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)
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Processo: 1005559-85.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 09:40HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005559-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005559-85.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 09:40HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005560-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA MITRUT (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005560-70.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 10:00HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005560-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA MITRUT (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005560-70.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 10:00HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005588-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

DOMINGOS JOSE DE SOUSA (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

 

Processo: 1005588-38.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado 27 DE MARÇO 

DE 2019 ÀS 13H00MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005561-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

MARIA MARAFON MACHADO (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005561-55.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 10:10HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005561-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

MARIA MARAFON MACHADO (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005561-55.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 10:10HORAS 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, 25 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003690-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA DE JESUS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1003690-87.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsionoestes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamanteda correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 25 de Setembro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003739-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GRASSI (REQUERIDO)

 

Processo:1003739-31.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsionoestes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamanteda correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”ENDEREÇO INSUFICIENTE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 25 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000851-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (REQUERIDO)

 

Processo:1000851-89.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsionoestes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamanteda correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”ENDEREÇO INSUFICIENTE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 25 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003383-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

NILMA LIDIANA ROSA AQUINO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo:1003383-36.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsionoestes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamanteda correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 25 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005598-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIZ PEDROTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1005598-82.2018.8.11.0040 - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 13H50MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000682-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BATISTA RIBAS (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 19 de 

DEZEMBRO de 2018, às 09:30 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001033-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA (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 19 de 

DEZEMBRO de 2018, às 09:40 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005511-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005511-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SEBASTIAO CARLOS 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito e relação jurídica, 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 reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente 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 à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no 

caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005507-89.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

PEDRO GODOI (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005507-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PEDRO GODOI REQUERIDO: 

BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito e relação 

jurídica, 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 reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

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 à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005508-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

CLEUSA MARIA ALTHAUS (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005508-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEUSA MARIA ALTHAUS 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito e relação jurídica, 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 reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente 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 à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no 

caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005510-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DA SILVA (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005510-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOICE DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

e relação jurídica, 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 reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

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 à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005509-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO ALOISIO BROD (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005509-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: OTILIO ALOISIO BROD 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

e relação jurídica, 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 reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

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 à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 
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final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005557-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

GONCALO CLARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005557-18.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GONCALO CLARO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito e relação jurídica, 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 reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente 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 à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no 

caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005558-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARA DA SILVA (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005558-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIA MARA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito e relação jurídica, 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 reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente 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 à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no 

caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005559-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005559-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LOURDES ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

e relação jurídica, 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 reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

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 à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005560-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA MITRUT (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005560-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA CAROLINA MITRUT 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

e relação jurídica, 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 reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 
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eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

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 à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005561-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

MARIA MARAFON MACHADO (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005561-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA MARAFON MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. No que tange 

à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito e relação jurídica, 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 reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente 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 à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no 

caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004800-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU GONCALVES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MULTIMARCAS - 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME Executado: ELIZEU GONCALVES LIMA 

Número do Processo: 1004800-24.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cancelo a 

audiência desiganda nos autos. 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: 1003884-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

AMALIA DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003884-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AMALIA DOS SANTOS 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 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. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005595-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CAMILA FERNANDA BERTELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005595-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CAMILA FERNANDA BERTELLI 

REQUERIDO: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL 

DAS COOPERATIVAS MEDICAS Vistos etc. Em que pese a argumentação 

da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável, eis que, caso julgados procedentes os pedidos 

iniciais, o reclamado deverá restituir todos os valores pagos pela parte 

reclamante. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005470-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RACHEL FLORENCIO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

SIRIO PINHEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005470-62.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SIRIO PINHEIRO DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SORRISO-MT Vistos etc. Nos termos do art. 

535 do NCPC, intime-se o executado para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

impugnação, expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do 

art. 535 e seguintes do NCPC.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005410-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE (ADVOGADO(A))

LUCIA BARBOSA DE CASTRO (EXEQUENTE)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: LUCIA BARBOSA 

DE CASTRO Executado: VALDIR PINHEIRO DA SILVA Número do 

Processo: 1005410-89.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004588-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004588-37.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: MANTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada 

possui uma dívida no valor de R$1777,30, representada por duplicatas. 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$1777,30, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do 

vencimento estampado na ordem de serviço estampada na inicial. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145148 Nr: 1500-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MAKARI MANFRIN - 
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OAB:22.133, LEANDRO VAZ DA FONSECA - OAB:26411/GO

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133472 Nr: 7130-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON APARECIDO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 110315 Nr: 2534-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGILIO ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 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 31/10/2018, com início às 17h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 53/56: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 103956 Nr: 2768-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVANDRO RIBEIRO, ODETE LUIZA 

FERRAZ RIBEIRO, EVANDRO KENEDY RIBEIRO, MARCIA REGINA RIBEIRO, 

Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame, ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

516/517, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria 

de imprensa a fim de intimar o advogado da parte autora para que 

compareça nesta Secretaria e retire a certidão judicial de existência de 

dívida para fins de protesto, cuja via original encontra-se na contra-capa 

dos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 152722 Nr: 1368-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO RANCHO PRODUTOS DE AGRONEGÓCIO 

LTDA-ME, ANILTON GOMES RODRIGUES, INTERCIDES FRANCO DE 

FREITAS, JULIAN BORGES TIEPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls., 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória para citação do 

requerido a ser distribuída na comarca de Pontes e Lacerda, devendo, na 

ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição devidamente 

recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 286086 Nr: 13958-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO BALBINO GUIMARÃES JUNIOR, 

NUCLEO DO CORPO LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 14727 Nr: 510-31.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Certifico e dou fé que para a expedição da certidão requerida é 

necessário a apresentação de guia de "processo em tramitação-sem 

busca" extraído do site "www.tjmt.jus.br", acompanhado do respectivo 

comprovante de pagamento. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos para ciência da presente 

certidão e providências, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 282736 Nr: 11258-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEZAQUE ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127343 Nr: 6211-55.2010.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE APARECIDA LEME DE OLIVEIRA, PAULO 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA, 

GABRIELLE CRISTINA LEME DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLAVIO MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO 

DA SILVA - OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 577, para tanto proceda-se com a transferência 

do valor requerido bem como diligencie para obtenção de extrato do 

histório bancário, conforme requerido.

Expeça-se o necessário. Após, intime-se o inventariante para cumprir 

integralmente a decisão defls. 572.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235310 Nr: 1540-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos.

 Defiro o petitório de fl. 213, desse modo, redesigno a presente audiência 

para o dia 21/02/2019, às 14h00min.

Os presentes saem devidamente intimados.

 Intimem-se as partes e seus procuradores constituídos.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9903 Nr: 227-42.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROGÉRIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10621, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Certifico que o advogado NELIR DE FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 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 os embargos monitórios de fls. 53/62 são tempestivos. 

Desse modo, intimo a parte autora para impugná-los, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218030 Nr: 8358-44.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY ANAYANA BORTOLUZZI, ANDERSON MELLO 

ROBERTO, GRACE BELL BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMP. EXP LTDA- UNEPXIMIL SOFTWAER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado ANDERSON MELLO ROBERTO levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 60663 Nr: 2274-42.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARIO COCCO, IVONETE MARIA 

CACCO, SAULO LUIZ COCCO, MARGARETH MARIA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIM 

- OAB:MT / 8402

 Certifico que, haja vista a expedição da carta rogatória em fl. 701, intimo a 

exequente para indicar quem será o responsável pelo pagamento das 

despesas processuais no juízo rogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128288 Nr: 7154-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENETH FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 
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documento de fl. 384, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 57720 Nr: 7174-05.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO AR INDUSTRIA COMERCIO LTDA, INSTITUTO DE 

PERÍCIAS CIENTÍFICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Certifico que intimo as partes sobre a data de início da perícia, qual seja: 

15/10/2018, às 13h00min.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103487 Nr: 2300-06.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/SP: 211.648

 Certifico que intimo as partes sobre a data de início da perícia, qual seja: 

15/10/2018, às 13h00min.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 60748 Nr: 2356-73.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON JOSE RITZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:39880/PR, 

LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que intimo as partes sobre a alteração da data de início da 

perícia, qual seja: 13/10/2018, às 13h00min. Certifico, ainda, que intimo 

novamente as partes para apresentarem os documentos solicitados à fl. 

1037, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144656 Nr: 4276-09.2012.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA SAGIORATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CARLOS BRITO UEMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 144656.

 Vistos,

 A informação trazida às fls. 170 não coincide com o documento de fls. 

164.

 Pelo mapa de fls. 164, a área possuída pela autora é de 1.325,50 m², 

sendo que a matrícula 22.774 descreve um lote de apenas 250m².

 Logo, forçoso concluir que a área usucapida está inserida em mais lotes 

do que o indicado às fls. 171, sendo que o próprio mapa de fls. 164 isso 

indica.

 Ante o exposto, mais uma vez determino que a parte autora esclareça 

todas as matrículas afetadas por esta ação.

 Registro que o mapa de fls. 164 deverá ser refeito indicando a 

sobreposição da área descrita na inicial com todos os lotes do projeto 

inicial do loteamento, devendo ser indicada também todas as matrículas 

afetadas, juntando certidão atualizada de cada uma delas para se saber 

quem é o atual proprietário.

 Após, novamente conclusos.

 Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155548 Nr: 4179-72.2013.811.0055

 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 ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT

 Ante todo o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos aduzidos pelo Ministério Público para declarar: 1) 

A atividade “COMPRA PREMIADA” exercida pelos requeridos como ilegal e 

irregular; 2) A responsabilidade ilimitada da sociedade Carrasco & Silva – 

ME e dos sócios Jezyka Andrea Tonhon Carrasco e Fernando Alves da 

Silva pelas dívidas da sociedade, bem como a obrigação de quitar os 

compromissos assumidos com os consumidores e encerrar as atividades 

comerciais dos requeridos, lacrando em definitivo o estabelecimento 

comercial. Por consequência, determino a indisponibilidade dos bens dos 

requeridos até que tais dividas sejam sanadas.3) A rescisão dos 

contratos firmados entre a empresa e os consumidores, devendo esta: a) 

ressarcir a integralidade dos valores pagos para aqueles que não foram 

sorteados, com juros e correção monetária desde o desembolso; b) 

restituir a integralidade dos valores pagos pelos consumidores 

desistentes, com juros e correção monetária desde o desembolso.4) 

Condeno os requeridos ao pagamento de DANO MORAL COLETIVO no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinado a Fundo Estadual de 

Defesa do Consumidor.5) Confirmo a tutela antecipada em sua 

totalidade.6) Condeno os requeridos em custas e despesas processuais. 

Nesse interím, ratificando as decisões retro, condenando os requeridos ao 

pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 51.250,00 (cinquenta e 

um mil, duzentos e cinquenta reais), corrigidos desde a apresentação e 

posterior homologação, perfazendo o valor de R$ 57.636,89 (cinquenta e 

sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e nove 

centavos).Tratando-se de verba alimentar tem sua prioridade, sendo certo 

que a parte requerida já foi intimada por mais de uma vez a efetuar o 

pagamento, quedando-se inerte, sendo inconteste o direito do perito em 

ver a decisão que os fixou ser executada, mormente com a ratificação. 

Assim, nesta oportunidade intimo a parte requerida a cumprir tal obrigação 

de forma espontânea, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135416 Nr: 5606-75.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 
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GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE APARECIDA LEITE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:11360, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, em atenção à petição de fls. retro, 

impulsiono os presentes autos para a Fazenda Pública para que recolha 

as custas referentes a(s) complementação de diligência(s) do Sr. Oficial 

de Justiça certificada em fls. 38, nos seguintes termos:

01 - Informo que a guia de recolhimento deverá ser gerada no endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home - complementação de diligência - Guia 

de Complementação de Diligências;

02 - Valor total a ser depositado: R$ 53,36 (setenta e três reais e quarenta 

e oito centavos), acrescido das devidas tarifas bancárias;

03 - Número do provimento que autoriza a cobrança: 07/2017-CGJ.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285276 Nr: 13286-67.2018.811.0055

 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: RICARDO MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160761 Nr: 10879-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Vistos em correição,Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, 

do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste 

em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pela exequente em desfavor da executada, no valor 

da última atualização nos autos (fl. 481).Se a penhora for positiva, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ocasião em que a executada deverá comprovar, se for o caso, que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da 

penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).Acaso bloqueado valor ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade, deverá ser 

expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como 

frustrada a diligência.Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, 

DEFIRO a pesquisa de veículos em nome do executado via RENAJUD. Em 

caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência daqueles 

que forem encontrados, bem como a consequente intimação do exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar expressamente quanto o 

interesse na penhora do mesmo, providenciando-se o necessário, sob 

pena de levantamento da restrição.Em caso de desinteresse, deverá o 

exequente promover o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, com a indicação de bens penhoráveis ou requerimento de diligência, 

diversas das já realizadas pelo Juízo, encaminhando-se os autos 

conclusos para levantamento de eventual restrição judicial.Quedando-se o 

exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 

1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional 

ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela 

parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, [...]

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 155518 Nr: 4149-37.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE GODOY DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - 

OAB:OAB/MT 20.697

 Certifico, em cumprimento à Ordem de Serviço 01/2018, que diante da 

juntada dos documentos de fls. 484/490 e 494/495, em que a unidade 

prisional comprova 19,67 dias remidos pelo reeducando, encaminho estes 

autos ao patrono do reeducando e posteriormente ao Ministério Publico, 

para manifestação em até 05 dias.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 194097 Nr: 10214-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA DE TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 10 DIAS DIAS

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): DELEGACIA DE POLÍCIA DE TANGARÁ DA SERRA

RÉU(S): LEANDRO DIAS DA SILVA

INTIMANDO: Indiciado(a): LEANDRO DIAS DA SILVA, Cpf: 21975775813, 

Rg: 45520629 SSP SP Filiação: Percilio Carlos Martins Silva e Eva Dias 

Apolinario, data de nascimento: 03/01/1982, brasileiro(a), natural de 

Cassilandia-MS, solteiro(a), alinhador de suspensão, ATUALMENTE EM 

LOCAL INCERTO E/OU DESCONHECIDO

Nº DOS AUTOS 10214-77.2015.811.0055 – CÓDIGO 194097

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A, S) REQUERIDO(A), acima qualificado(a,s) 

acerca da sentença abaixo transcrita, cientificando o REQUERIDO que em 

caso de descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar, sem prejuízo 

da configuração do CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, 

incluído pela Lei nº 13.641/2018, podendo ensejar a prisão em flagrante do 

ofensor.[

DECISÃO/DESPACHO: 1) JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a 

medida liminar deferida em prol da ofendida por Maele Souza Moura. 2) 

RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em julgado da 

sentença de absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, 

acaso condenado o suposto agressor. 3) Não obstante, considerando a 

notícia de que até o momento não aportou neste Juízo o procedimento 
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inquisitorial objeto da medida, POSTERGA-SE os efeitos das respectivas 

medidas deferidas pelo prazo de seis (06) meses, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do 

CPP. 4) RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito. 5) 

Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de 

eventual e novo comportamento desviado do indiciado. 6) Por derradeiro, 

INTIME-SE pessoalmente o agressor e a vítima desta decisão, 

CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento poderá 

ensejar a custódia cautelar, sem prejuízo da configuração do CRIME DE 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, previsto no 

art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, podendo 

ensejar a prisão em flagrante do ofensor.

 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, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 24 de setembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 246565 Nr: 14014-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Eduardo de Oliveira Leite, Cpf: 86945637115, Rg: 

1341490-9 SSP MT Filiação: Erasmo de Oliveira Leite e Josefa Ruiz Leite, 

data de nascimento: 19/07/1980, brasileiro(a), natural de São roque-SP, 

solteiro(a), mecanico, Endereço: Rua Siriema, Qd 05 Lt 02, Bairro: Alto da 

Boa Vista, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 14014-45.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 246565.

Vistos etc.

1) Antes de analisar o pleito do Parquet acostado às fls. 49/49 verso, 

CITE-SE e INTIME-SE o réu Eduardo de Oliveira Leite no endereço acostado 

às fls. 50, para que, no prazo de dez (10) dias, apresente resposta, 

CONSIGNANDO que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

2) Em caso de o réu não ser devidamente citado e intimado, em 

consonância com a manifestação do Ministério Público de fls. 49/49 verso, 

CITE-SE e INTIME-SE o acusado Eduardo de Oliveira Leite por edital, 

consignando-se o prazo de quinze (15) dias.

 3) Uma vez procedida à citação editalícia, OFICIE-SE à SEJUDH para que, 

no prazo de cinco (05) dias, informe a este Juízo se o réu se encontra 

segregado em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso.

 4) Havendo o decurso in albis do prazo consignado no item “2”, com 

resposta de que trata o item “3” juntada aos autos, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 28 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 190584 Nr: 7097-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEILSON DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Autos nº: 7097-78.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 190584.

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de medida protetiva deferida (fls. 09/10) em 

favor da vítima Lucilene Pereira da Silva, em desfavor de Zeilson dos 

Santos Pereira.

Consta dos autos, às fls. 51, manifestação da vítima Lucilene Pereira da 

Silva, externando seu desinteresse em permanecer com as medidas 

protetivas, em razão de não ter motivos para permanecer com a mesma.

Instado a se manifestar, o Ministério Público (fls. 52/52 verso), requereu a 

revogação das medidas e o respectivo arquivamento dos autos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, entendo assistir razão ao Parquet, 

pois, verifico a possibilidade de revogação das medidas protetiva, uma 

vez que não implica na não instauração de procedimento criminal. A 

medida é tomada para preservar a integridade física da ofendida, que não 

se achando mais em iminente ameaça postula pela revogação, como é o 

caso dos autos (certidão de fls. 51).

Ademais, a revogação da medida pressupõe a possibilidade de 

conciliação civil, o que, seguramente, atende aos interesses da vítima, 

nem sempre sediados na exclusiva punição criminal do seu agressor, 

mas, fundamentalmente atrelados ao interesse reparatório dos danos 

sofridos, inclusive, aqueles de caráter moral que, segundo afirma a 

doutrina da responsabilidade civil extra material, têm evidente caráter 

punitivo e pode importar em severa punição ao agressor.

Deste modo, REVOGO as medidas protetivas aplicadas às fls. 09/10 em 

favor de Lucilene Pereira da Silva contra Zeilson dos Santos Pereira e, 

com espeque no art. 487, III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a presente ação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do requerido.

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

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

Tangará da Serra, 29 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262838 Nr: 26865-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035

 (...) 1)RATIFICO as demais medidas deferidas liminarmente em prol das 

ofendidas Marli Pereira e Bruna Pereira Lelis.2)RESSALTO que as medidas 

terão vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no 

processo principal, ou, até a extinção da pena, acaso condenado o 

suposto agressor.3)Não obstante, considerando a notícia de que até o 

momento não aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da 

medida, POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas deferidas pelo 

prazo de seis (06) meses, contados da ciência da ofendida, devendo 

aquela ser cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.4)RESSALTO, 

contudo, que havendo novas investidas por parte do agressor, no prazo 

acima mencionado, poderá a vítima postular pelo desarquivamento destes 

autos para requerer o que de direito.5)Decorrido tal prazo, não restará 

prejudicado novo pedido, em caso de eventual e novo comportamento 

desviado do indiciado.6) Por derradeiro, INTIME-SE pessoalmente o 

agressor e as vítimas desta decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em 

caso de descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar, CRIME DE 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, previsto no 

art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, podendo 
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ensejar a prisão em flagrante do ofensor. Oportunamente, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 28 de junho de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS (REQUERENTE)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA 00496663127 (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/11/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000255-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NARCISA DA GUIA DA SILVA (REQUERIDO)

PEDRO GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/11/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002163-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN FIRMINO DA SILVA (EXEQUENTE)

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J D COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

DENIVAL LORENTE MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MICHELE RIBEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

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, 24 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN (ADVOGADO(A))

EVA APARECIDA DIAS CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

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, 24 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002192-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO QUATRIN (REQUERENTE)

SAMARA FAVETTI SASSAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ QUATRIN (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/11/2018, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE (ADVOGADO(A))
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JOSE EDMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA JUSTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/11/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001849-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA (ADVOGADO(A))

RONAIR CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/11/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000226-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNER OLINDO SCAFFI CANDIDO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/10/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000245-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER OLINDO SCAFFI CANDIDO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/10/2018, às 13h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000254-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/11/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010470-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE GIRARDI (EXECUTADO)

 

Vistos. Ao contrário do que afirma o reclamante (ID 15193751), o 

endereço localizado via BACENJUD foi o mesmo já informado nos autos, 

onde não foi possível a citação/intimação do reclamado. Assim, 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. 

Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA MARIA MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 15204663. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema INFOJUD. Considerando foi 

localizado endereço diverso dos informados nos autos (extrato anexo), 

cite-se nos termos da decisão do ID 11802493. 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. 

Sem prejuízo da determinação supra, deverá o exequente, no prazo de 10 

dias, retificar o cálculo do ID 11714074, 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. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

FLOREMI QUIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001429-07.2018.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a parte autora se insurja contra 

os termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se 

ao conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Portanto, em que pesem os termos dos embargos 

opostos pela parte autora, entendo que a r. sentença tratou da temática 

posta em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 
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21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 25 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000747-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

DENISE KATER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000747-52.2018.8.11.0055 Reclamante: DENISE KATER 

Reclamado: NATURA COSMETICOS S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por dívidas no valor de R$ 1.335,86 em 

15/03/2018, conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que 

não possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que 

a dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada 

em dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do 

autor, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa[5]. A ré, em sua contestação, afirma que a divida é 

existente e que não há se falar em falha na prestação do serviço. 

Discorre ainda sobre o dano moral, afirmando se tratar a inclusão do nome 

da autora no rol do SPC como mero dissabor, requerendo por fim a 

improcedência da ação. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa a contratação pela autora dos serviços citados, a 

responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, a negativação 

decorrente da cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. 

Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à autora. A ré, em sua defesa, 

nenhum contrato ou documento apresenta justificando os débitos 

cobrados e os serviços que afirma ter fornecido. Portanto, na forma do 

art. 373, II do CPC, resta demonstrado que a contratação em questão não 

foi realizada pelo promovente, sendo indevida a restrição em seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Neste ínterim, na forma do art. 6º 

da Lei 9.099/95, é possível verificar verossimilhança nas alegações do 

autor, uma vez que inexistem provas contundentes da contratação, motivo 

pela qual pode ser considerada a existência de fraude perpetrada por 

terceiros no presente caso. Assim, a responsabilidade pelos danos 

ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[6]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. [...] (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 
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Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome do 

autor por terceiro fraudador concorreu diretamente para a ocorrência do 

fato danoso suportado pelo autor. Assim, imprescindível é a declaração de 

inexistência do contrato que ensejou a inscrição do autor no cadastro de 

inadimplentes. Pois bem, ausente a comprovação de legitimidade da dívida 

inscrita, outra conclusão não existe a não ser pela sua inexistência, 

impondo-se a respectiva declaração de inexigibilidade. Referida 

circunstância, ainda, causa ilegalidade da inscrição, impondo ao 

fornecedor o dever de indenizar os danos causados pela falha na sua 

prestação de serviço, conforme o artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, que diz: “o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. A responsabilidade é objetiva, somente sendo 

afastada quando comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do 

art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu a parte adversa. A 

jurisprudência é pacífica no mesmo sentido, como se mostra: “RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMETNO PELA 

SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E 

DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 

543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, 

por exemplo, abertura de conta correte ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ. Resp 

1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. 

em 24/08/2011, Dje 12/09/2011) “CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO 

Trata-se de ação na qual postulou a parte autora declaração de 

inexistência de débito, bem como indenização por danos morais 

decorrentes da empresa ré ter inscrito seu nome no rol de inadimplentes, 

devido a um suposto débito. Diante da negativa da parte autora em ter 

celebrado contrato com a empresa ré, cabia a este o ônus da prova da 

regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer 

documentação para demonstrar a regularidade das negociações. Possível 

fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da parte ré ao não 

tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade 

de quem contrata consigo. Dano moral fixado em R$ 7.240,00, o qual não 

comporta reforma, pois se encontra em consonância com os parâmetros 

adotados por esta Turma. Sentença que merece ser confirmada por seus 

próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da lei 9.099/95. 

RECURSO IMPROVIDO” ( TJ/RS Recurso Cível Nº 71005047022, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 11/12/2014) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: 

a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; b) Condenar a 

ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] Tendo a Instituição Financeira afirmado a existência de 

relação jurídica entre as partes cumpria-lhe o ônus juntar aos autos 

provas hábeis para corroborar a sua tese recursal e elidir a afirmação do 

Autor de que nunca manteve qualquer negócio jurídico com o Banco. Os 

documentos unilateralmente produzidos pelo Banco de per si não são 

hábeis para comprovar a existência de contratação entre as partes, 

tampouco comprova de per si a sustentada inadimplência contratual. 

Demonstrara que é indevida a cobrança do débito, deve-se reconhecer 

também que é indevida a anotação do nome da parte nos cadastros de 

dados negativos. fazendo surgir a responsabilidade civil e o dano moral no 

caso de natureza in re ipsa. Se o valor do dano moral atende a 

razoabilidade como também o caráter punitivo pedagógico deve ser 

mantido o montante fixado pelo Juízo a quo. Presume-se verdadeira a 

alegação de hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por 

pessoa física, cabendo o deferimento da justiça gratuita, especialmente, 

quando há documentos corroborando tal assertiva. (Ap 8832/2017, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) [6] Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do 

fornecedor é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado 

que ele não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do 

seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados 

pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de 

inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011569-83.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA TORMEM (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DALEFFE (REQUERIDO)

RUY FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE (ADVOGADO(A))

 

Diante do requerimento formulado no ID: 14999156, INTIMO a parte 

exequente por meio de seu Advogado, para, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EDNA DA CONCEICAO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000488-57.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 278,00, como 

prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum debito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, demonstrando que a Reclamante contratou o 

cartão de crédito ITAU MULTIPLO NACIONAL n° 5256************3856 em 

24/11/2012, juntando para tanto o contrato firmado entre as partes e 

documentos apresentados quando da contratação. Demonstra ainda que a 

Parte Autora não cumpriu com o pagamento das faturas, fato gerador do 

débito. Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por parte 

da promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que não 

contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que 

pudesse gerar o suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença 

apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

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. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002164-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PONTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA. (REQUERIDO)

 

Em razão da intimação anteriormente ser feita com a data errada, retifico a 

mesma para Audiência de Conciliação designada para o dia 27 de 

Novembro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREIRA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001455-05.2018.8.11.0055 Autora: BRUNO PEREIRA TORRES 

Ré: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 
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o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR 

proposta por BRUNO PEREIRA TORRES em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 140,84 (cento e quarenta reais 

e oitenta e quatro centavos), como prova certidão de restrição anexa aos 

autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a 

dívida em questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A 

ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida e decorre de 

inadimplência em relação a prestação de serviços contratados. Assim, 

havendo negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. É cediço que atualmente as contratações de serviços prestados 

a distância, como telefonia móvel, TV por assinatura etc, em sua maioria 

se dão virtualmente, por intermédio das chamadas call centers, método 

rápido de adesão ao contrato do serviço público citado. Nesse sistema 

moderno de relação consumerista se mostram inexistentes assinaturas, 

papéis, etc., basta que seja declarada inequívoca vontade de aderir ao 

serviço ofertado por parte do aderente e a relação jurídica é 

perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do 

negócio jurídico, juntando “telas” de seu sistema no qual resta comprovado 

o pacto entre autora e ré, inclusive com endereço para envio de faturas e 

correspondências como sendo o mesmo indicado na inicial. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Por tal razão, reputo ser incontroverso e existente 

o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada 

está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento 

dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto 

prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em 

relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, entendo que no presente 

caso não assiste razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 21 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE (ADVOGADO(A))

GIESELA KURTZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo no dia 02.05.2018, tratando-se 

de crédito “extraconcursal”, que é o caso destes autos, o Juízo universal 

da recuperação judicial deverá ser comunicado por meio de ofício apenas 

após a liquidação do crédito e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, com a finalidade de comunicar sobre a 

necessidade de pagamento do crédito. Ocorre que, como se sabe, no 

âmbito dos Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da 

garantia do Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 

do FONAJE). Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria 

necessariamente a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, 

conforme a jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça (CC 136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 

141.807/AM), todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o 

patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetido ao 

Juízo universal da recuperação. Assim, em caso de não satisfação 

voluntária da obrigação, não seria possível a este Juízo determinar a 

penhora de ativos financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a 

apresentação de embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e 

jurisprudência consolidada no âmbito desta especializada. Nesse sentido, 

a única solução vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a 

necessidade do exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, 

e que por outro lado garantiria à empresa executada que a expropriação 

de valores ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não 

prejudicar o cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade 

de ofertar embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez 

intimada para satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a 

executada desde logo ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos 

(ou, por óbvio, se não apresentados), resultará na liquidação definitiva do 

crédito e possibilitará a expedição de ofício para satisfação definitiva da 

obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença e determino que, nos termos do art. 523 do Código de Processo 
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Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das 

custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, 

§ 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje), 

independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TALITA REGINA SILVA DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1000182-88.2018.8.11.0055 Autor: TALITA REGINA SILVA DA 

FONSECA Réu: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré, por 

uma dívida no valor de R$ 1.908,28, referente ao contrato nº 

29792419/837546882, datada de 10/10/2014, como prova certidão de 

restrição anexa aos autos (cf. ID 11601178). Todavia, afirma a autora que 

a dívida é inexistente, visto que desconhece o contrato, pois jamais utilizou 

os serviços da Ré, e que, deve tal fato tratar-se de uma fraude, pelo que 

requer ser indenizada em danos morais pela negativação indevida. Neste 

caso, havendo a negativa de débito, cabe à parte reclamada demonstrar a 

existência de referido negócio jurídico que ensejou na restrição ao nome 

do promovente, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. A promovida em sua defesa demonstra a 

realização do negócio jurídico entre a parte promovente e o BANCO DO 

Brasil, demonstrando tratar-se de débito cedido a Ativos S/A, referente ao 

contrato de Nº 837546882 contratado pela parte autora junto ao Banco do 

Brasil, juntando aos autos extratos que demonstram nitidamente o débito 

de origem. ADEMAIS, DEMONSTRA QUE A AUTORA, ANTES DA 

RESTRIÇÃO ORA CONTESTADA, JÁ HAVIA SIDO NEGATIVADA POR 

ORDEM DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A ESTE MESMO CONTRATO 

83754688, DEMONSTRANDO ASSIM, TER A MESMA CONHECIMENTO DE 

REFERIDO DÉBITO. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, 

e, demonstrado a ausência de pagamento do débito constituído pela 

autora, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. A jurisprudência é neste sentido: DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO DEVEDOR INADIMPLENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. 1) A responsabilização civil do fornecedor de serviços 

prescinde da comprovação da sua culpa na causação do dano ao 

consumidor, mas não dispensa a existência do nexo causal entre a 

conduta lesiva e o dano. 2) E nos termos dos incisos do § 3º do art. 14 do 

CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: "I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro". 3) A parte ré, ao negativar o 

nome do autor em razão da inadimplência, agiu em exercício regular de 

direito, não havendo que se falar em dever de indenizar. 4) Por ausência 

de amparo legal e porque basta a existência de dívida para que o credor 

possa promover a negativação do nome do seu devedor em cadastro de 

proteção ao crédito, não há como se acolher a alegação da parte autora, 

ora apelante, no sentido de que para autorizar a inscrição do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes o débito deve ser referente a título 

executivo extrajudicial nos termos do art. 784 do novo CPC. 5) A litigância 

de má-fé exige prova inequívoca de seu elemento subjetivo, sob pena de 

se configurar em óbice indireto ao acesso ao Judiciário e afronta ao artigo 

5º, XXXV, da CF/88. 6) No caso dos autos, com a manifesta 

improcedência da pretensão autoral outra conclusão não resta senão a de 

que intentou-se engodar a jurisdição com a alteração da verdade dos 

fatos, hipótese que se amolda perfeitamente à figura da litigância de má-fé 

tipificada no artigo 80, inciso II do novo CPC, justificando a condenação 

imposta pela sentença. (Processo AC 10620150024094001 MG Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL Publicação 06/02/2017 

Julgamento 26 de Janeiro de 2017 Relator Otávio Portes). Assim, neste 

contexto analítico, resta comprovado ser devida a inclusão do autor no 

cadastro de inadimplentes, razão pela qual necessária é a improcedência 

da presente demanda. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.
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Processo Número: 1001485-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001485-40.2018.8.11.0055 Autor: ELIANE MARIA GONCALVES 

DOS SANTOS Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1] ). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2] ). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3] . Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4] ), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ELIANE 

MARIA GONCALVES DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, superadas as preliminares 

suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos 

principais que a parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas 

que perfazem o montante de R$ 324,13, referente ao contrato n° 

CT02600612122, como prova certidão de restrição anexa aos autos. O 

autor alega não ter contratado os serviços da requerida, desta forma 

desconhece em ter algum debito com a mesma, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, 

assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a parte autora deixou de adimplir com o 

contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, demonstrando que 

a Reclamante é titular do cartão de crédito VISA INTERNACIONAL 

BRADESCO SEGUROS sob nº 4551.XXXX.XXXX.7225, por meio do qual 

foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando a 

inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, CONFORME FAZEM PROVAS AS FATURAS DO CARTÃO DE 

CRÉDITO anexos a defesa. Demonstra ainda que a parte Autora efetuou o 

pagamento de faturas referentes a este cartão, seja realizando 

pagamento direto, como por débito em conta, restando inadimplida a fatura 

com o vencimento no mês de setembro de 2013. Entendo que havendo 

comprovação de serviço prestado por parte da promovida, falacioso se 

mostra a alegação da autora de que não contraiu a dívida com a 

Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito, assim, estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, reconheço a litigância 

de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de 

multa de 2% (dois por cento), custas processuais e honorários 

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

com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 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. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

CONCEICAO ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001342-85.2017.8.11.0055 Autor (a): Conceição Alves Miranda 

Ré (u): Banco BMG PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte exequente levantou os 

valores depositados nos autos (cf. ID n. 14148218). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos desta, necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 
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executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FABIANE JACOVOZZI GUIDOTTI (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000700-78.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 171,70, como 

prova certidão de restrição anexa aos autos. O autor alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum debito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, demonstrando que o Reclamante é titular do 

contrato nº 0262877633, juntando aos autos o Contrato devidamente 

assinado pelo autor, referente à linha (65) 99668-2641. Demonstra ainda 

que a relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a Parte 

Autora efetuado o pagamento das faturas no período de novembro de 

2015 a janeiro de 2016 e que deixou o autor de efetuar o pagamento das 

faturas dos meses seguintes, fato gerador do débito. Entendo que 

havendo comprovação de serviço prestado por parte da promovida, 

falacioso se mostra a alegação da autora de que não contraiu a dívida 

com a Reclamada, tampouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito, assim, estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, reconheço a litigância 

de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de 

multa de 2% (dois por cento), custas processuais e honorários 

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

com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 

de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 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. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CIDINIR CUMIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001789-39.2018.8.11.0055 Autor (a): Cidinir Cumim Ré (u): 

Banco Bradesco Financiamentos S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 
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parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15393791). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINIR CUMIM (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001790-24.2018.8.11.0055 Autor (a): Cidinir Cumim Ré (u): 

Banco Bradesco S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora 

requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15395190). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

FRANTTIELI CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001306-43.2017.8.11.0055 Autor (a): Franttieli Correa Pereira 

Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte exequente levantou os 

valores depositados nos autos (cf. ID n. 13854648). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos desta, necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIKELLE GOMES MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001130-64.2017.8.11.0055 Autor (a): Rikelle Gomes Maia Ré (u): 

União Norte do Paraná de Ensino PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

exequente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14818191). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos desta, necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010161-86.2017.8.11.0055 Embargante: Oi S/A. Embargada: 

Késsila Rodrigues Lopes PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 
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previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por OI S/A (empresa em 

recuperação judicial) em face de KESSILA RODRIGUES LOPES. Em 

síntese, os embargos versam sobre excesso de penhora decorrentes da 

utilização parâmetros equivocados para o cálculo do montante da 

condenação. A embargada, em resposta aos embargos, aquiesceu ao 

pleito da embargante. Neste ínterim, restando pacífico entre as partes o 

quantum da condenação, procedentes são os termos dos embargos 

opostos. Portanto, tem-se que o valor correto da execução perfaz a monta 

de R$ 5.348,49 (cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e 

nove centavos), tal qual exposto nos embargos à execução. 3. Ante o 

exposto, opino por JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, por reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, 

V do Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito Parte superior 

do formulário [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-75.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDONCA FERREIRA (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))

 

Autos n. 8010161-86.2017.8.11.0055 Embargante: Oi S/A. Embargada: 

Fabiana Mendonça Ferreira PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por OI S/A (empresa em 

recuperação judicial) em face de FABIANA MENDONÇA FERREIRA. Em 

síntese, os embargos versam sobre excesso de penhora decorrentes da 

utilização parâmetros equivocados para o cálculo do montante da 

condenação. A embargada, em resposta aos embargos, aquiesceu ao 

pleito da embargante. Neste ínterim, restando pacífico entre as partes o 

quantum da condenação, procedentes são os termos dos embargos 

opostos. Portanto, tem-se que o valor correto da execução perfaz a monta 

de R$ 5.058,99 (cinco mil e cinquenta e oito reais e noventa e nove 

centavos), tal qual exposto nos embargos à execução. 3. Ante o exposto, 

opino por JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por 

reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de 

Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito Parte superior do formulário 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

ELIANE RODRIGUES CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001695-91.2018.8.11.0055 Autor (a): Eliane Rodrigues Chaves 

Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 
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eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 125,93 (cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), 

conforme prova certidão anexa à inicial (ID n. 14049578). Contudo, afirma 

que não possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma 

que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser 

reparada em dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência 

do débito apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de 

contratação, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em 

nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a parte 

autora contratou seus serviços (habilitação da linha telefônica n. 65 

99678-2041), porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar no presente caso. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a contratação 

pela autora dos serviços citados, a responsabilidade por fraude 

perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da cobrança dos 

serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir 

não assistir razão a parte autora. Com efeito, a ré demonstra nos autos a 

realização do negócio jurídico juntando telas sistêmicas que demonstram a 

contratação dos serviços prestados pela ré. Daí dizer, sem maiores 

digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. Logo, 

demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pelo autor nesses autos, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto 

prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em 

relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000913-84.2018.8.11.0055 Autor (a): Maria da Conceição de 

Lima Ré (u): Banco Bradesco Cartões S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso acolher a prejudicial 

de mérito suscitada pela empresa ré. Vejamos: De acordo com o 

entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para 

propositura de ação compensatória por danos morais decorrentes de 

suposta inscrição indevida é de três anos, contados da ciência da referida 

inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao aplicar a prescrição 

trienal no caso de ação de indenização por danos morais decorrente da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decidiu em conformidade 

com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula nº 83 do STJ a 

obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O prazo prescricional da ação de indenização 

por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de 
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inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, 

do CC/2002. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 09/05/2017, DJe 26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a 

inscrição no cadastro de inadimplentes foi disponibilizada em 30 de agosto 

de 2014 e a presente ação distribuída apenas em 09 de abril de 2018, se 

mostra imperioso o reconhecimento do transcurso do prazo trienal da 

prescrição previsto no art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é 

inaplicável à espécie a disposição do CDC a respeito da prescrição, uma 

vez que a presente ação não se funda em reparação por danos causados 

por fato do produto ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência 

desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do 

CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) Por fim, salienta-se que à autora foi dada 

oportunidade de manifestar sobre o assunto, uma vez que a matéria foi 

veiculada pela ré em sua contestação, portanto respeitadas as premissas 

definidas no parágrafo único do art. 487 do CPC. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, opino por DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora, 

com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por 

consequência, julga-se extinto o feito, com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011938-77.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON BORSATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA DAISE PIRES GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

DARCIOMAR PAULO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 8011938-77.2015.8.11.0055 Autor (a): Peterson Borsato de 

Oliveira Ré (u): Banco do Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

exequente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

13738421). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos desta, necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE ALVES SABINO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000222-70.2018.8.11.0055 Autor (a): Odair José Alves Sabino 

Ré (u): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE SENTENÇA 

1. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Embora o presente processo já estivesse arquivado diante 

da homologação do requerimento de desistência formulado pela autora, 

não verifico óbice ao acolhimento da homologação da transação realizada 

entre as partes (cf. ID n. 15374766). Tal medida está em consonância com 

o rito sumaríssimo, prestigia a celeridade e econômica processual, bem 

como se respalda no princípio da cooperação que rege atualmente a teoria 

geral do processo. Neste ínterim, sendo o direito transigível, de natureza 

patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-54.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CIDINIR CUMIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001788-54.2018.8.11.0055 Autor (a): Cidinir Cumim Ré (u): 

Banco Bradesco S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora 

requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15393827). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CIDINIR CUMIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001791-09.2018.8.11.0055 Autor (a): Cidinir Cumim Ré (u): 

Banco Bradesco Cartões S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15395715). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI (ADVOGADO(A))

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO (ADVOGADO(A))

EDMILSON JERONIMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Marco Antonio de Mello (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001776-40.2018.8.11.0055 Autor (a): Edmilson Jeronimo de 

Oliveira Ré (u): Banco Bradesco Financiamentos S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à sessão de conciliação 

(cf. ID 15377509), embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. 

ID n. 14332168). É importante esclarecer que o comparecimento pessoal 

da parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, 

sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, 

da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000993-48.2018.8.11.0055 Autor (a): Alexon Santos da Silva Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 15421188), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 12852504). É importante 

esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao 
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dispor que: “extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 

3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001760-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

WESLEY GIANINNI DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001760-86.2018.8.11.0055 Autor (a): Wesley Gianinni de Moura 

Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu 

à sessão de conciliação (cf. ID 15369009), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14256768). É importante 

esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao 

dispor que: “extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 

3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000994-33.2018.8.11.0055 Autor (a): Alexon Santos da Silva Ré 

(u): Net Serviços de Comunicação S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 15422584), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 12853093). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL COELHO LOPES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001454-20.2018.8.11.0055 Autor: MISAEL COELHO LOPES Ré: 

VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MISAEL COELHO 

LOPES em face de VIVO S.A. Presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, superadas 

as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 304,23, referente 

ao contrato n° 0248499441, como prova certidão de restrição anexa aos 

autos. O autor alega não ter contratado os serviços da requerida, desta 

forma desconhece em ter algum debito com a mesma, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, 
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assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a parte autora deixou de adimplir com o 

contrato firmado entre as partes, sendo que a parte autora chegou utilizar 

a linha e efetuar pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, 

se falar em fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

juntando histórico de SERVIÇOS que demonstram a realização do negócio 

jurídico com a autora, além de telas sistêmicas, método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Demonstra ainda que a parte Autora efetuou o pagamento das 

faturas referentes ao período de junho de 2015 a outubro de 2016, 

deixando de efetuar o pagamento das faturas referentes a dezembro de 

2016, janeiro, fevereiro e março de 2017, fato gerador do incontestável 

débito no valor de R$ 304,23 (trezentos e quatro reais e vinte e três 

centavos) que alega desconhecer. Entendo que havendo comprovação de 

serviço prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação 

da autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

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. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

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. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MICHAEL RIBEIRO MARCA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000705-03.2018.8.11.0055 Autor: JEAN MICHAEL RIBEIRO 

MARCA Réu: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 
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Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que o autor foi negativado por ordem da ré, por uma dívida no valor 

de R$ 1.391,23, referente ao contrato nº 30376172/846158883, na data de 

14/11/2016, como prova certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID 

12197848). Todavia, afirma a autora que a dívida é inexistente, visto que 

desconhece o contrato, pois jamais utilizou os serviços da Ré, e que, deve 

tal fato tratar-se de uma fraude, pelo que requer ser indenizada em danos 

morais pela negativação indevida. Neste caso, havendo a negativa de 

débito, cabe à parte reclamada demonstrar a existência de referido 

negócio jurídico que ensejou na restrição ao nome do promovente, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A promovida em sua defesa demonstra a realização do negócio 

jurídico entre a parte promovente e o BANCO DO Brasil, demonstrando 

tratar-se de débito cedido a Ativos S/A, referente ao contrato de Nº 

846158883 contratado pela parte autora junto ao Banco do Brasil, juntando 

aos autos extratos que demonstram nitidamente o débito de origem. 

ADEMAIS, DEMONSTRA QUE O AUTOR, ANTES DA RESTRIÇÃO ORA 

CONTESTADA, JÁ HAVIA SIDO NEGATIVADA POR ORDEM DO BANCO 

DO BRASIL, REFERENTE A ESTE MESMO CONTRATO 846158883, 

DEMONSTRANDO ASSIM, TER A MESMA CONHECIMENTO DE REFERIDO 

DÉBITO. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, 

demonstrado a ausência de pagamento do débito constituído pela autora, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. A jurisprudência é neste sentido: DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO DEVEDOR INADIMPLENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. 1) A responsabilização civil do fornecedor de serviços 

prescinde da comprovação da sua culpa na causação do dano ao 

consumidor, mas não dispensa a existência do nexo causal entre a 

conduta lesiva e o dano. 2) E nos termos dos incisos do § 3º do art. 14 do 

CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: "I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro". 3) A parte ré, ao negativar o 

nome do autor em razão da inadimplência, agiu em exercício regular de 

direito, não havendo que se falar em dever de indenizar. 4) Por ausência 

de amparo legal e porque basta a existência de dívida para que o credor 

possa promover a negativação do nome do seu devedor em cadastro de 

proteção ao crédito, não há como se acolher a alegação da parte autora, 

ora apelante, no sentido de que para autorizar a inscrição do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes o débito deve ser referente a título 

executivo extrajudicial nos termos do art. 784 do novo CPC. 5) A litigância 

de má-fé exige prova inequívoca de seu elemento subjetivo, sob pena de 

se configurar em óbice indireto ao acesso ao Judiciário e afronta ao artigo 

5º, XXXV, da CF/88. 6) No caso dos autos, com a manifesta 

improcedência da pretensão autoral outra conclusão não resta senão a de 

que intentou-se engodar a jurisdição com a alteração da verdade dos 

fatos, hipótese que se amolda perfeitamente à figura da litigância de má-fé 

tipificada no artigo 80, inciso II do novo CPC, justificando a condenação 

imposta pela sentença. (Processo AC 10620150024094001 MG Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL Publicação 06/02/2017 

Julgamento 26 de Janeiro de 2017 Relator Otávio Portes). Assim, neste 

contexto analítico, resta comprovado ser devida a inclusão do autor no 

cadastro de inadimplentes, razão pela qual necessária é a improcedência 

da presente demanda. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES (ADVOGADO(A))

RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA DE TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 25 de Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BEATRIZ DE BARROS SCORPIONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000212-26.2018.8.11.0055 Autora: BEATRIZ DE BARROS 
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SCORPIONI Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por BEATRIZ DE BARROS SCORPIONI em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 80,91 (oitenta 

reais e noventa e um centavos), disponibilizada em 17/03/2017, como 

prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum debito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, sendo que a parte autora chegou utilizar a linha e efetuar 

pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, juntando histórico 

de SERVIÇOS que demonstram a realização do negócio jurídico com a 

autora, além de telas sistêmicas, método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. EM UMA 

DESTAS TELAS (FLS. 21 DA CONTESTAÇÃO), INCLUSIVE, HÁ 

RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON DA CIDADE DESTA URBE, OU SEJA, 

DÚVIDAS NÃO HÁ EM RELAÇÃO A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO 

ENTRE AS PARTES. Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

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. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010730-63.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCYMAR INALDO HASS AGOSTINHO (EXEQUENTE)

LUIS FERNANDO DECANINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

14486522 em favor do exequente e, havendo saldo remanescente deverá 

ser levantado em favor do executado Dismobrás Importação. 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, 21 de 
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setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

WELIRSON NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 1001074-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - 038.372.781-23 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1001074-94.2018.8.11.0055 Autor(a): LEITE & ARTERO LTDA - ME Ré: 

RENATA DA SILVA GOMES PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 02 de agosto de 2018, às 16h15m (Id. 

n. 14526557), apesar de ter sido cientificado da existência da ação (cf. Id 

n. 14059685) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré RENATA 

DA SILVA GOMES. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, 

entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte 

autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia 

não implica em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não 

tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido 

em audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo 

no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do 

art. 344 do CPC. Pois bem. O autor afirma que é credor da ré em virtude de 

compras realizadas em sua loja e não adimplidas, cujo montante devido 

perfaz o valor atualizado de R$ 542,29. Tem-se que o valor original 

inadimplido pela promovente perfaz a monta de R$ 387,00. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam 

procedência do pedido, impondo-se a parte ré o pagamento dos danos 

materiais suportados pelo autor no montante de R$ 387,00. Por fim, 

entendo improcedente o pleito de indenização por danos materiais com 

lastro em contrato de honorários contratuais, uma vez que é vedada a 

fixação de honorários advocatícios nessa fase processual no âmbito dos 

Juizados Especiais (cf. art. 55 da Lei n. 9.099/95). Assim, se houvesse 

fixação de honorários na forma de condenação por danos materiais 

haveria transmudação indevida da natureza jurídica do instituto e 

consequentemente violação do citado dispositivo legal. Ademais, é 

importante mencionar que a contratação de advogados para propositura 

de ações no valor de alçada dos Juizados Especiais é uma faculdade, não 

podendo esse ônus ser direcionado ao réu sob o argumento de se tratar 

de um dano material correlato à tutela do bem pretendido. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por julgar PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e 

sete reais), a titulo de danos materiais, acrescidos de juros de mora 

(simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do inadimplemento de cada 

parcela. Por consequência, opino por julgar extinto o feito com julgamento 

de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBAUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI LEMES FERNANDES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1001463-79.2018.8.11.0055 Autor(a): GARIBAUTO COMERCIO E 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Ré: VALDINEI LEMES FERNANDES 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 
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existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 17 de maio de 2017, às 13h30m (Id. n. 

7239277), apesar de ter sido cientificado da existência da ação (cf. Id n. 

6379085) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré Cláudia 

Araújo Silva. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre 

eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. O autor afirma que em 09 de outubro de 2014 o 

promovido adquiriu do Requerente um Amplf B.Butes 1200GL, no valor de 

R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a ser pago em 2 (duas) vezes de R$ 

140,00 (cento e quarenta reais), sendo a primeira parcela com vencimento 

para 08 de Novembro de 2014 e a segunda para 08 de Dezembro de 2014, 

conforme notas promissórias anexas à inicial. Afirma que o promovido não 

efetuou o pagamento de referidos títulos, razão pela qual propôs a 

presente ação para que seja o promovido compelido a efetuar o 

pagamento no valor total de R$ 491,68 (quatrocentos e noventa e um reais 

e sessenta e oito centavos). Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implicam na parcial procedência do 

pedido, impondo-se a parte ré o pagamento dos danos materiais 

suportados pelo autor no montante de R$ 280,00 (duzentos e oitenta 

reais). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor 

de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), a titulo de danos materiais, 

acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do 

inadimplemento de cada parcela. Por consequência, opino por julgar 

extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de setembro de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 22 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012328-13.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUTILLI & RUTILLI LTDA - ME (REQUERENTE)

LEANDRO DOS SANTOS TURATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NUNES (REQUERIDO)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8012328-13.2016.811.005 PROJETO DE SENTENÇA Em miúdos, o 

promovido opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. sentença do evento 

n. 14268945, alegando a existência de erro material constante desta em 

reação a parte promovida visto que consta no corpo da sentença quando 

mesmo se refere ao requerido o nome Leandro dos Santos Turati 

(advogado do requerente/embargante), sendo que o mesmo deveria estar 

o nome do embargado/requerido Flávio Marcelo Da Silva Nehring. O autor 

foi intimado para apresentar resposta, concordando se tratar de um erro 

material. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o 

cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença de 

uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é 

cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da 

decisão que julga os embargos. Da análise do processado, verifico que 

assiste razão à embargante, isso porque o projeto de sentença do evento 

n. 13996064 traz em seu dispositivo o julgamento se referindo ao 

requerido o nome Leandro dos Santos Turati (advogado do 

requerente/embargante). ANTE O EXPOSTO, acolho os termos dos 

embargos de declaração opostos pela embargante, considerando existir 

erro material na r. sentença. Desse modo, retifico a sentença alhures 

exarada, para excluir de todo o corpo da sentença o nome de Leandro 

dos Santos Turati, passando a ter a seguinte redação na parte dispositiva: 

3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando-se o Reclamado a 

pagar à parte reclamante RUTILLI & RUTILLI LTDA - ME o valor 

correspondente a 6% (Seis por cento) do valor da venda do imóvel que 

perfaz a monta de R$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais), a título de 

comissão de corretagem, valor que deve ser corrigido monetariamente 

pelo IGP-M desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a contar da citação. No mais, ficam mantidas as 

demais determinações contidas na r. sentença. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000715-47.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14381663), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 
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audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO (ADVOGADO(A))

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1 0 0 1 4 7 6 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 5 5  A u t o r ( a ) :  T A N G A R A  C L I N I C A 

ODONTOLOGICA DO POVO LTDA Ré: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 

DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 23 de julho de 2018, às 15h30m (Id. n. 

14881918), apesar de ter sido cientificado da existência da ação (cf. Id n. 

13911554) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré MARIA DE 

LOURDES DOS SANTOS DE SOUZA. A revelia é ato processual que 

produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. 

Ou seja, a revelia não implica em procedência automática do pedido inicial. 

Todavia, não tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou 

comparecido em audiência, e havendo verossimilhança das alegações do 

autor, reputo no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, 

na forma do art. 344 do CPC. Pois bem. O autor afirma que firmou contrato 

com a requerida no dia 14/06/2017 para prestação de serviços técnicos 

odontológicos ficando estabelecido entre as partes o pagamento no 

importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) inadimplido pela requerente, 

requerendo a procedência da ação para compelir a reclamada a efetuar o 

pagamento do valor devido. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implicam procedência do pedido, 

impondo-se a parte ré o pagamento dos danos materiais suportados pelo 

autor no montante de R$ 600,00. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a titulo de danos 

materiais, acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir 

da data do inadimplemento de cada parcela. Por consequência, opino por 

julgar extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUCIANO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002128-95.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

autora requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 15390345). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Verifico, ainda, que no 

presente caso não foi oferecida a contestação, bem como o requerimento 

in casu foi realizado antes da audiência de conciliação. 3. Ante o exposto, 
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opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo 

diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o 

A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001020-31.2018.811.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

autora requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 15442435). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Verifico, ainda, que no 

presente caso não foi oferecida a contestação, bem como o requerimento 

in casu foi realizado antes da audiência de conciliação. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo 

diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o 

A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES ANTONIO (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001772-03.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 15374504), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Despacho Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1002191-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

ALUMINIO TANGARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXCEPTO)

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SANTOS SIRINO SOARES (EXCIPIENTE)

ARNOBIO SOARES PINTO (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Recebo o pedido de instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, que deverá ser autuado em apartado, por 

dependência ao processo principal. Cite(m)-se o(s) sócio(s) indicado(s) 

na petição em referência para manifestar-se e requerer as provas 

cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC de 2015). 

Promova-se o apensamento destes autos ao processo nº 

8010354-04.2017.811.0055 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de Setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA PENHA FERNANDES (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002190-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que a parte que figura no polo passivo no 

processo de origem é uma autarquia federal, que não está, portanto, 

dentre os legitimados para figurar no polo passivo de ações que tramitam 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, nos termos da 

Lei nº 12.153/2009, esta unidade jurisdicional não tem competência para 

cumprimento do ato deprecado. Assim sendo, determino a redistribuição 

da presente à 4ª Vara Cível desta Comarca, para o devido cumprimento. 

Promovam-se as baixas necessárias. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002011-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO EDSON DA SILVA RAIMUNDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (ADVOGADO(A))

MARLENE INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Intime-se o reclamante a fim de que se manifeste sobre os 

comprovantes juntados no ID 15507558 no prazo de 10 dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. 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. 

Referido procedimento, previsto no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente 

deverá ser dispensado pela Secretaria na hipótese de existir 

manifestação expressa do devedor concordando com o pedido de 

levantamento dos valores e pela expedição do alvará, caso em que o 

alvará poderá ser imediatamente expedido. Com o levantamento, caso 

nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Caso não haja manifestação do reclamante, 

ao arquivo. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 

de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010925-09.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VERA DE MOURA MELLO MOREIRA (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD 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: 1001008-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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JAQUELINE PERES LESSI (ADVOGADO(A))

HELLEN MERIAN DE SOUZA (REQUERENTE)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

 

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: 8010071-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010071-78.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO formulado por BANCO BRADESCO 

S.A, nos autos do cumprimento de sentença em que PABLO FREITAS DA 

SILVA promove nos presentes autos, aduzindo excesso de execução na 

quantia de R$ 510,52. Assim, demonstrou que a quantia exata para 

liquidação da sentença perfazia a monta de R$ 8.120,61 (oito mil cento e 

vinte reais e sessenta e um centavos). O embargado manifestou 

concordando com os embargos apresentados pelo embargante. No mais, 

dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a matéria discutida é eminentemente 

de direito e dispensa maiores ilações. Assim sendo, com fulcro no art. 

920, do Código de Processo Civil, cabível o julgamento antecipado do 

pedido. Compulsando os autos, estão presentes os pressupostos 

objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo bem como as 

condições da ação e não havendo preliminares a apreciar, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Tendo em vista a anuência da 

parte embargada quanto ao calculo apresentado pelo embargante, tem-se 

que o cálculo apresentado pelo embargante está em conformidade com a 

decisão proferida nos autos. Desta forma, entendo que deve ser acolhido 

e julgado PROCEDENTE os embargos apresentado pela parte embargante 

para fins de reconhecer excesso na execução da importância de R$ 

510,52. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA da Impugnação apresentada pelo executado 

para fins de declarar o excesso de execução na importância de R$ 

510,52, declarando como devido a título de cumprimento de sentença o 

montante de R$ 8.120,61 (oito mil cento e vinte reais e sessenta e um 

centavos). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de setembro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001958-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS. Embora conste do registro no sistema PJe que o reclamante é a 

pessoa física HELITON LUIZ DE OLIVEIRA, verifica-se que na petição 

inicial referida pessoa figura apenas como representante legal da 

autarquia SERRAPREV. No entanto, pelo pedido, é possível inferir que a 

medida pleiteada beneficiaria não a autarquia, mas a pessoa física 

HELITON LUIZ OLIVEIRA. De qualquer modo, é necessário que tal fato seja 

esclarecido pela reclamante, até mesmo para que se verifique se a parte 

autora pode figurar como autora em processos do Juizado Especial e, 

consequentemente, para avaliar se este Juizado detém competência para 

o julgamento do conflito. Nesse passo, determino a intimação do 

reclamante para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecendo quem é a parte reclamante e, se for o caso, retificando o 

polo passivo na petição inicial ou no registro do sistema PJe, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

14 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

SALETE DA SILVA PORTO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO 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: 1000589-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Referido procedimento, previsto 

no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente deverá ser dispensado pela 

Secretaria na hipótese de existir manifestação expressa do devedor 

concordando com o pedido de levantamento dos valores e pela expedição 

do alvará, caso em que o alvará poderá ser imediatamente expedido. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 114264 Nr: 4429-47.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDELINO NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO DA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro os requerimentos de fls. 158/159.

Promovo diligências junto ao sistema CAGED, cujos extratos estão anexos 

a este despacho.

Realizada diligência também pelo sistema CEI-ANOREG, foi encontrado 

registro de óbito do executado, conforme documento anexo.

Assim, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 10 dias, 

requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 180 de 527



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 117216 Nr: 7256-31.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA DE CAMPOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA LEITE BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Embora já tenha sido deferida a penhora dos veículos indicados nos 

documentos de fls. 76/82, verifico pelos mesmos documentos e pelos 

extratos anexos, extraídos do sistema RENAJUD, que ambos os veículos 

contam com restrição anterior decorrente de contrato com cláusula de 

alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção da restrição 

pretendida pela exequente, em virtude do que estabelece o art. 7º-A, do 

Dec.-Lei nº 911/1969, assim como a própria penhora sobre o bem em si.

Assim, promovo apenas diligências junto ao TRE (SIEL) e sistema 

INFOJUD, para localização do endereço atualizado da executada.

Manifeste-se a exequente sobre os extratos anexos, requerendo o que 

entender cabível no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011611-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

POLIANA FERNANDES COSTA

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência 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. A pesquisa indicou a inexistência de 

veículos em nome da parte executada. Assim, 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, 25 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS (ADVOGADO(A))

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por 

DONATO KLAFKE-EPP em face de ESTADO DE MATO GROSSO, com 

pedido de medida de urgência, consistente em determinar que o reclamado 

a inclua no Simples Nacional, ao argumento de que cumpriu todos os 

requisitos para o enquadramento no referido regime tributário. De início, 

necessário afastar a matéria relativa à litispendência com os autos do 

Mandado de Segurança nº 1000716-32.2018.811.0055 (5ª Vara Cível), 

tendo em vista que referido processo foi extinto sem resolução do mérito 

(ID 15478881). Por esse motivo, passo à apreciação do pedido de medida 

de urgência. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a 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 da concessão 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, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

O reclamante informa na inicial que cumpriu todos os requisitos para o 

enquadramento ao regime tributário Simples Nacional, no exercício de 

2014, inclusive no que tange às obrigações tributárias. Da análise das 

alegações das partes e da prova produzida até este momento, verifico 

que foram dois os motivos que levaram ao indeferimento do 

enquadramento: primeiro em razão da suposta existência de débito 

referente a ICMS, no valor de R$ 490,17; em segundo lugar, porque a 

empresa reclamante teria extrapolado o sublimite legal no Estado no 

ano-calendário de 2013. No entanto, verifico que não há razão forte o 

suficiente a sustentar o não enquadramento. Ao contrário do que sustenta 

o reclamado, não verifico a apontada violação ao art. 17, V, da LC 

123/2006. Ora, o próprio reclamado emitiu, no dia 28.01.2014, certidão 

positiva com efeito negativo (ID 15201212), demonstrando que no dia do 

requerimento administrativo não havia pendência tributária que impedia o 

enquadramento no Simples. Além disso, ao contrário do que sustenta o 

reclamado, o requerimento administrativo foi formulado no dia 08 e não no 

dia 28.01.2014. Portanto, partindo-se do pressuposto de que o suposto 

débito tinha como data de vencimento o dia 20.01.2014, quando do 

protocolo do requerimento (08.01.2014), a empresa reclamante cumpria 

esse requisito em específico (regularidade fiscal) para o enquadramento 

no referido regime de tributação simplificado. Da análise da documentação 

juntada pela reclamante aos autos, é possível concluir com razoável 

segurança que o débito tributário em questão derivou de equívoco na 

exação. Porém, ainda que se parta da premissa de que o débito tributário 

em questão é exigível (situação que dispensa maior análise a respeito da 

higidez da tributação), há informação nos autos de que a reclamante 

interpôs recurso administrativo na data de 5.5.2014 para revisão da 

cobrança, o que demonstra que a exigibilidade do crédito tributário em 

discussão está suspensa, nos termos do artigo 151, III, do CTN. 

Ressalte-se que referido recurso não foi julgado até esta data (quase 5 

anos após a interposição), sendo certo que o contribuinte, obviamente, 

não pode ser penalizado pela referida demora. Assim, não se sustenta o 

primeiro fundamento para o não enquadramento no Simples. Da mesma 

forma, a extrapolação do faturamento, relativamente ao sublimite estadual, 

também não serve como fundamento para o indeferimento do pedido. 

Ressalte-se que é incontroverso que o excesso no faturamento ocorreu. 

A própria empresa reclamante admite esse fato que, portanto, é 

incontroverso. No entanto, a extrapolação do sublimite estadual não é 

impedimento para o enquadramento no Simples Nacional. Com efeito, não 

há na legislação nenhum comando que impeça o enquadramento por esse 

motivo. A contrário, há norma expressa na LC 123/2006 (art. 20, § 1º) no 

sentido de que a empresa que ultrapassa os sublimites estadual e 

municipal estará impedida de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples 

nacional; porém, à míngua de norma em sentido contrário, é evidente que é 

possível o enquadramento para o fim de recolhimento dos tributos federais 
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no regime do Simples Nacional. Ora, se a própria Lei tem previsão 

expressa nesse sentido e não faz ressalva ao enquadramento nessa 

hipótese, não cabe à autoridade administrativa impor essa restrição. 

Nesse sentido, necessário ressaltar ainda que o pedido da reclamante é 

no sentido único e exclusivo de se ver enquadrada no Simples Nacional; 

não se visualiza em nenhum momento, na petição inicial, pretensão para 

que lhe seja permitido o recolhimento de tributos estaduais e municipais no 

referido regime. Consequentemente, a medida de urgência pretendida e 

ora deferida, terá o condão único e exclusivo de enquadramento no 

Simples Nacional, para o fim de recolhimento de tributos federais, devendo 

a empresa reclamada, na forma do dispositivo mencionado no parágrafo 

anterior, recolher os tributos estaduais e municipais no regime normal de 

tributação. Por fim, é possível visualizar com clareza o fundado receio de 

dano, uma vez que o não enquadramento no regime tributário poderá 

impedir a reclamante de manter-se em dia com suas obrigações tributárias 

perante a Fazenda Nacional; consequentemente, conforme afirma a 

reclamante na petição inicial, a pendência de outros débitos tributários 

certamente irá prejudicar a consecução suas atividades. Cumpre 

esclarecer, novamente, que a presente medida só terá o pretendido efeito 

de enquadramento e, consequentemente, permitirá o recolhimento dos 

tributos federais sob o referido regime, diante da afirmação da própria 

reclamante no que tange ao excesso de arrecadação. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do Novo CPC, antecipando um dos 

efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência almejada, para o fim 

de determinar a suspensão do ato administrativo que indeferiu o 

enquadramento da reclamante no regime Simples Nacional, determinando 

ao Estado reclamado que promova, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da 

ciência desta decisão, o consequente enquadramento da reclamante no 

referido regime no exercício de 2014. Recebo a petição inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 24 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

CONCEICAO ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 1001342-85.2017.8.11.0055 Autor (a): Conceição Alves Miranda 

Ré (u): Banco BMG PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte exequente levantou os 

valores depositados nos autos (cf. ID n. 14148218). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos desta, necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERREIRA DA SILVA 04535916128 (REQUERENTE)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 1001524-71.2017.8.11.0055 Autor (a): Andressa Ferreira da 

Silva. Ré (u): Luciano dos Santos PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Embora o presente processo já estivesse arquivado diante 

da homologação do requerimento de desistência formulado pela autora, 

não verifico óbice ao acolhimento da homologação da transação realizada 

entre as partes (cf. ID n. 15233625). Tal medida está em consonância com 

o rito sumaríssimo, prestigia a celeridade e econômica processual, bem 

como se respalda no princípio da cooperação que rege atualmente a teoria 

geral do processo. Neste ínterim, sendo o direito transigível, de natureza 

patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CIDINIR CUMIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 1001789-39.2018.8.11.0055 Autor (a): Cidinir Cumim Ré (u): 

Banco Bradesco Financiamentos S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15393791). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINIR CUMIM (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 1001790-24.2018.8.11.0055 Autor (a): Cidinir Cumim Ré (u): 

Banco Bradesco S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora 

requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15395190). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

FLOREMI QUIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 1001429-07.2018.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a parte autora se insurja contra 

os termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se 

ao conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Portanto, em que pesem os termos dos embargos 

opostos pela parte autora, entendo que a r. sentença tratou da temática 

posta em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 
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erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 25 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002352-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (ADVOGADO(A))

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUART LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002352-63.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL 

LTDA - ME REQUERIDO: CONSTRUART LTDA Vistos etc. I. Cite-se a 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contas 

exigidas ou contestar a ação, nos termos do artigo 550 e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. II. O pedido de intimação de 

terceira que não detém vínculo jurídico direto com a autora para a 

apresentação de documentos e informações (Rota Oeste Veículos Ltda.) 

será analisado somente em caráter suplementar, no caso da prestação de 

contas da requerida não se der a contento. III. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 659 Nr: 44-72.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, ANTÔNIO FAGUNDES DE OLIVEIRA, JOSÉ NAKIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, TÁSSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13.948 MT

 CÓDIGO 659.

Vistos etc.

I. Defiro item 5 de fl. 1593.v.

II. Expeça-se o necessário.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86457 Nr: 252-31.2013.811.0045

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA LAURA FERREIRA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 86457

Vistos etc.

I. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve o 

oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

II. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por 

corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

III. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais.

 IV. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a desistência ocorreu 

antes da citação, vale dizer, antes mesmo de ingressar nos autos 

advogado do réu (STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 

93/199, 113/137, JTA 45/177).

V. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

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

Lucas do Rio Verde, 24 de Setembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 557-44.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FABIO PRANDINE MOLEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CESARIO, EDNA LUCIA FRASSON 

CEZÁRIO, ARNALDO CESARIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA PRANDINE 

MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 CÓDIGO 103541.

Vistos etc.

1. Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se quanto a petição de exceção de pre-executividade 
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apresentada nos autos de fls. 158/197.

2. Em seguida, remeta-se conclusos para deliberações.

 3. Cumpra-se. Às Providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80990 Nr: 160-87.2012.811.0045

 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: ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DREYFUS COMMODITIES ARMAZEM LUUIS 

DREYFUS COMMODITIES, CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A, 

ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, PAULO 

INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 CÓDIGO 80990.

Vistos etc.

I. A certidão de fl. 490 indica que a Carta Precatória foi encaminhada sem 

a documentação obrigatória, portanto, expeça-se nova Carta Precatória, 

com as observâncias legais, devendo o litisdenunciante ser intimado da 

expedição da Carta Precatória para acompanhar o cumprimento do ato e 

recolhimento das custas necessárias.

II. Após, retorne-me os autos conclusos para deliberações.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003398-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003398-24.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADRIANA ALVES FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. I. A decisão proferida no agravo de 

instrumento nº 1013381-85.2017.8.11.00 suspendeu os efeitos da decisão 

proferida no id 10282483 para que fosse realizada perícia médica 

atestando a aptidão ou não da autora para o exercício da função de 

monitora de creche. II. Em cumprimento ao referido decisum, realizou-se a 

perícia médica, aportando aos autos o laudo psiquiátrico forense juntado 

no id 14825573, o qual foi impugnado pelo Município requerido no id 

15241967, que alegou, em síntese, contradições quanto ao quadro clínico 

da autora. III. Direto ao ponto, e contrariando a impugnação apresentada 

pelo requerido, verifico que a perícia médica realizada por especialista na 

área psiquiátrica é conclusiva em atestar a inexistência de sinais e 

sintomas de doença mental que impeçam a autora de assumir o cargo de 

monitora de creche. Os quesitos tidos por “prejudicados” (quesitos 2, 3, 4 

e 5 da requerente) decorrem da resposta negativa quanto ao quesito 1, 

que indagou se a autora “se encontra” (ou seja, atualmente) acometida de 

alguma doença nervosa ou mental que a incapacite para o trabalho. A 

resposta dos quesitos prejudicados (desde quando, quais os sintomas e 

tratamento, etc.) pressupunham resposta afirmativa ao quesito 1, o que 

não foi o caso. Os demais apontamentos realizados pelo requerido (de 

que o atestado de médico especialista não anula o atestado de médico 

especialista; de que a autora percebia benefício previdenciário de auxílio 

doença quando foi convocada, etc.) refletem apenas seu inconformismo 

com o resultado da perícia e não são minimamente hábeis a desqualificar a 

conclusão do laudo. De qualquer forma, será aberto vista das indagações 

do Município para a perita (em atenção ao princípio da ampla defesa), 

mesmo verificando que o laudo é conclusivo. Destaco desde já que não 

haverá a designação de nova perícia, até porque, é a segunda vez que a 

Autora foi atestada como apta ao trabalho e a eventual falta de resposta 

de algum quesito se resolve com a nova manifestação da perita. Ademais, 

o inconformismo da parte que busca determinado resultado não basta 

para mover o juízo no sentido de determinar nova perícia. Ora, o próprio 

Município bradou em recurso de agravo pela realização de prova pericial, 

e, por ordem prudencial do TJMT determinou-se a realização de tal prova 

e, em vista do resultado contrário ao que pretendia, quer nova perícia. Não 

bastasse, a manifestação do Município pela nova perícia não está firmada 

em parecer médico, mas simplesmente em argumentos jurídicos que, com 

todo respeito, não são suficientes para infirmar a balizada opinião de 

médico especialista em psiquiatria. IV. Diante do exposto, ratificando os 

termos da decisão proferida no id 10282483, e sobretudo na conclusão da 

perícia médica realizada, determino a imediata reintegração da autora para 

o cargo em que foi aprovada por concurso e tomou posse (monitora de 

creche), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). V. Expeça-se o necessário, e, após, 

colha-se o parecer do Ministério Público. VI. Defiro o levantamento integral 

dos honorários periciais, devendo ser observado os dados bancários 

indicados pela Perita, devendo, contudo, a Perita responder às indagações 

complementares do Município. VII. Cumpra-se. Às providências. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001311-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ZULMIRA DE LOURDES KLAUCK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA Res. CJF 458/2017 art. 11.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002723-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

ORLANDO JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1002723-95.2016.8.11.0045. . para dia 

14/11/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002276-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI (ADVOGADO(A))

PAULO AGUIAR DA SILVA (AUTOR(A))

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO MARCOS GUZZO (RÉU)

 

PARA IMPULSIONAREM O FEITO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001062-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEM ESTAR ODONTOLOGIA S/S (AUTOR(A))

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDALIA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO TENDO EM VISTA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 185 de 527



Processo Número: 1000967-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

MILENE REGINA GRISA (ADVOGADO(A))

MIRCEIA MARIA ELY (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

REGIVALDO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO ZANOTELLI ZANELLA (RÉU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. 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): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113484 Nr: 5776-38.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA SODRE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 196,15 (cento e 

noventa e seis reais e quinze centavos) referente ao contrato 

5045717118);b) CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente 

concedida; c) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativamente aos danos 

morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária calculada 

pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 

1º, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença até o efetivo 

pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 

do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir mora).d) 

CONDENAR, ainda, a parte requerente, no pagamento de multa de 2% 

sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso.3.2. Pela sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, fica a parte ré condenada no pagamento da integralidade das 

custas e despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado 

do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o 

trabalho por ele realizado, fixo em 20% sobre o valor da condenação.3.3. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso para as providências que entender 

cabíveis.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94481 Nr: 1422-04.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF, 186 do Código Civil e 485, VI, do 

CPC, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo em face 

de SERASA S.A., bem como julgo procedente o pedido contido na inicial 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 171,86 (cento e 

setenta e um reais e oitenta e seis centavos);b) CONFIRMAR os efeitos da 

liminar anteriormente concedida; c) CONDENAR a requerida TELEFONICA 

BRASIL S/A no pagamento à parte autora da importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, devidamente 

acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos 

devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento 

(Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já 

que antes do arbitramento não há como existir mora).3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, fixo em 20% sobre o valor da condenação. Como o autor foi 

quem deu causa ao chamamento indevido da parte ilegítima, condeno-o ao 

pagamento ao advogado da Serasa S.A. de verba honorária na 

importância de R$ 1.000,00 (um mil reais). 3.3. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 148904 Nr: 8960-31.2017.811.0045

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDPL, PCG, JCGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Faculto à parte interessada, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e 

oito) horas, a comprovação do recolhimento das custas de ingresso, 

mormente considerando a ciência inequívoca da referida decisão quando 

do pedido de reconsideração.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, retorne concluso 

para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40634 Nr: 939-76.2011.811.0045

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 11572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de alvará judicial para transferência de bem imóvel 

de propriedade do curatelado para o curador (fls. 1187/1191).

O Ministério Público se manifestou às fls. 1202/1205 pelo indeferimento do 

pleito.

Vieram os autos conclusos.

2. Consoante o disposto no artigo 1.781 do Código Civil, as normas que 

disciplinam o exercício da tutela são aplicáveis à curatela, com exceção da 

restrição constante no artigo 1.772.

Neste ínterim, o artigo 1.749, I do CC, apregoa:

“Art. 1.749. Ainda com a autorização judicial, não pode o tutor, sob pena 

de nulidade:

I - adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, 

bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor.”

In casu, o bem objeto do pedido de alvará trata-se de lote matriculado sob 

o nº 183 do Cartório de Registro de Imóveis.

Conforme se observa no contrato de permuta juntado às fls. 1197/1201, o 

casal Argentino Jovir Sirtoli e Fátima da Silva Sirtoli, adquiriram o imóvel em 

questão, pelo sistema de permuta, na data de 05/03/2009, estando 

referido imóvel arrolado na Cláusula Segunda do citado contrato, onde 

resta informado ser o mesmo de propriedade da curatelada Mara Cristiane 

Melchior, a qual assinou a avença na qualidade de anuente.

Outrossim, não restou realizada a transferência do imóvel em questão 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo o bem em nome 
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da curatelada.

Na data de 28/02/2011 (conforme informado na exordial), a curatelada 

sofreu o fatídico acidente, o qual culminou em sua incapacidade para os 

atos da vida cível, sendo-lhe nomeado como curador seu cônjuge Jair da 

Silva.

Por fim, em análise ao contrato juntado às fls. 1.192/1.196, os vendedores 

Argentino Jovir Sirtoli e Fátima da Silva Sirtoli teriam vendido ao curador e 

à curatelada o imóvel em questão (Matrícula 183 do CRI) na data de 

22/09/2011, ou seja, após o acidente que vitimou a curatelada.

Observa-se que a Cláusula Quinta estabelece que estando o imóvel no 

nome da curatelada, a escrituração do bem se encontra resolvida.

Ora, em análise à documentação encartada condicionada à legislação 

vigente, não há a possibilidade de deferimento do pleito de transferência 

do bem, tendo em vista que o imóvel em questão sempre permaneceu em 

nome da curatelada, havendo expressa vedação à aquisição de bens 

pertencentes ao curatelado pelo curador ou por pessoa por ele interposta.

Trata-se de pleito não atendido pela legislação vigente, o qual deve ser 

indeferido conforme propugnado pelo parecer ministerial.

3. Diante do exposto, indefiro o pedido de alvará de fls. 1187/1191.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 159779 Nr: 5711-38.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRP, SIMONE RODRIGUES SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC). Defiro a 

assistência judiciária gratuita, na esteira do disposto no artigo 98 e 

seguintes do CPC.

2. Trata-se de cumprimento de sentença que homologou acordo acerca de 

pensão alimentícia, devendo o mesmo ser processado nos mesmos autos 

em que foi proferida a sentença, nos termos do artigo 531, §2º do CPC.

3. Diante do acima contido, determino o cancelamento da presente 

distribuição, devendo os documentos serem transladados para a ação nº 

149-92.2011.811.0045 Código 39822.

4. Postergo a análise do pedido liminar de expedição de ofício ao Cartório 

de Registro de Imóveis e de consulta ao sistema Renajud, após 

oportunizado o contraditório do executado.

5. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 6. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

7. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 8. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC, ou requerer ao juiz a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos 

termos do artigo 782, § 3º, do CPC.

9. Após, vista ao Ministério Público.

10. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84120 Nr: 3635-51.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CRISTIANO FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos tendo em vista 

a carta precatória devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113570 Nr: 5843-03.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, manifeste-se sobre o 

laudo pericial juntado às fls. 297/302.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114644 Nr: 6490-95.2015.811.0045

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB-SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixo de solicitar informações ao Portal da Magistratura, 

tendo em vista o CNPJ informado nos autos consta irregular.

AUXILIAR JUDICIARIA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 22528 Nr: 404-89.2007.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS 

VALDEMAR BUTTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY REIA DE SOUZA 

GONSALES - OAB:OAB 7312

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão da execução de f. 223, pelo prazo 

máximo de um (1) ano, forte no artigo 921, III e § 1o, do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo supra sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001075-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME LUIZ CANAN (RÉU)

QUATRO RODAS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP (RÉU)

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para que providencie a distribuição da carta 

precatória expedida no ID 15421872.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1001951-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GILBERTO SILVA ALVES (EMBARGADO)

 

INTIMO o exequente/embargado, através do advogado constituído, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do 

Código de Processo Civil].

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003941-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ LOURENCO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEFERSON RISCIK

 

Carta Precatória n.º 1003941-90.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de setembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002034-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

LINO BORGES JARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004805-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO AMORIM (REQUERENTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

JEFERSON RISCIK

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 1004805-65.2017.811.0045. 

Espécie: Procedimento Sumário. Autor: Braulino Amorim Requerido: 

Município de Lucas do Rio Verde/MT. Requerido: Estado de Mato Grosso 

Data e horário: 25 de setembro de 2018, 15h. PRESENTES Juiz de Direito: 

Cristiano dos Santos Fialho. Promotor de Justiça: Leonardo Moraes 

Gonçalves OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e apregoada as partes, 

constatou-se a presença das pessoas supramencionadas . 

DELIBERAÇÕES a) o procedimento licitatório não é exigível na hipótese 

concreta, haja vista que a atuação do Poder Judiciário se efetiva como 

forma de concretizar, de maneira urgente e excepcional, a aplicação do 

direito à saúde ao requerente. A natureza urgente da demanda e a 

atuação jurisdicional do Poder Judiciário (e não meramente administrativa), 

no caso concreto, afasta a necessidade de licitação. Isso não significa 

dizer, todavia, que não se deve tomar cautelas mínimas para fins de 

garantir a competitividade no “processo de escolha” do prestador de 

serviços, a efetividade do tratamento e a obtenção do menor preço. 

Portanto, como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da 

publicidade/transparência, Determino que se proceda à comunicação, via 

telefone (devido a urgência do caso), das empresas GW Saúde Ltda. e 

Cuidar Home Care para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

apresentem, caso queiram, novos orçamentos no processo em envelope 

lacrado, que serão abertos no dia 27 de setembro de 2018, às 17horas no 

gabinete da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT; b) 

encerrada a instrução processual, abra-se vista dos autos às partes, 

primeiramente ao autor, depois aos réus e, logo em seguida, ao Ministério 

Público, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Nada mais havendo a consignar, por mim, Ana Carolina Richter, 

Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito Promotor de Justiça: Leonardo 

Moraes Gonçalves

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000850-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO PINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001970-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

GIACOMINI VEICULOS - EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIETER MATSCHINSKE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001970-07.2017.8.11.0045. Intime-se a empresa requerente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo e 

promova a citação válida do réu. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001919-30.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SIMONE SCHLINDWEIN (ADVOGADO(A))

MARIA MARCELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001735-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

DELBACI MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003151-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. V. (ADVOGADO(A))

D. A. A. G. M. (ADVOGADO(A))

M. B. D. S. F. (ADVOGADO(A))

A. B. N. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. U. (RÉU)

J. L. M. J. (ADVOGADO(A))

J. F. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte autora para que providencie o pagamento do 

complemento da diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais), mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110254 Nr: 4086-71.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA CILENE TOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR TOLARI CEZAR, HELENA TOLARI 

CEZAR, ANGELICA CILENE TOLARI, BRENDON JEAN RUTHES CEZAR, 

MARIA CARLOTA RUTHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516, JULIANE DESTRI NEGRETTI - 

OAB:20.028 MT

 Processo n.º 4086-71.2015.811.0045.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir os registros dos advogados que patrocinam os 

interesses de Victor Tolari Cezar e de Brendon Jean Ruthers Cezar, 

fazendo-se consignar os nomes dos causídicos mencionados nas 

petições e procurações anexadas nas fls. 119/120 e 127/128 dos autos.

Após, proceda-se à intimação do requerido Victor Tolari Cezar, através de 

seu advogado constituído, via DJe, para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação.

Em seguida, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que atue 

na condição de curador especial da ré Helena Tolari Cezar, e apresente 

contestação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001101-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANK ZAMPIERON (EMBARGANTE)

RAFAELA GRASSI ZAMPIERON (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001101-10.2018.8.11.0045. 1. Do recebimento dos 

embargos à execução. A atribuição de efeito suspensivo à ação de 

embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, de forma automática e 

linear, como consequência do ajuizamento dos embargos de devedor. 

Exatamente porque tem natureza acauteladora, a imposição do 

efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a pré-existência 

de pedido, formulado por parte do devedor, e a configuração dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória (relevância da 

fundamentação, na medida em que os fundamentos invocados convençam 

o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos embargos do devedor, e a 

existência de situação de risco manifesto de dano grave de difícil ou de 

incerta reparação, fruto do prosseguimento da ação expropriatória) e, de 

maneira cumulativa, a existência de prévia garantia do juízo, por intermédio 

de penhora, de depósito ou de caução. Interpretação que resulta da 

exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e do art. 921, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Pois bem. Compulsando o processo, é possível 

divisar que não foi concretizada a penhora de bens, no âmbito do 

processo executivo, e que o bem móvel, oferecido como caução pelos 

embargantes/executados, está gravado com o gravame da alienação 

fiduciária e sequer foi localizado quando do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão (evento n.º 5771866 da ação executiva n.º 

1000550-64.2017.8.11.0045). A caução oferecida, portanto, é inidônea e 

não tem a capacidade de garantir a execução. 2. Da tutela de urgência. 

Efetivamente, segundo expressivo/signif icat ivo entendimento 

jurisprudencial, pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a ideia, acerca do tema ‘sub 

judice’, de que o impedimento/abstenção da inscrição/manutenção de 

registro em cadastro de inadimplentes tão somente assumirá viabilidade 

prática na presença, de maneira concomitante, de três pressupostos: a) a 

existência de ação, proposta pelo devedor, contestando integral ou 

parcialmente o débito; b) a demonstração de que a cobrança indevida se 

lastreia na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada no 

âmbito do STJ ou do STF; c) que diante da contestação parcial da dívida, 

subsista depósito da parte incontroversa ou que seja prestada caução 

idônea. Portanto, diante desta moldura, conclui-se, por inferência racional, 

que a mera discussão, no âmbito judicial, a respeito da existência e/ou da 

qualidade da relação jurídica de direito obrigacional, não constitui 

obstáculo intransponível para inclusão do nome do suposto devedor no 

cadastro de inadimplentes. O teor do verbete da Súmula n.º 380 do STJ 

traduz essa orientação, fundamentado em entendimento sucessivo e 

pacífico no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, versando a respeito da temática/questão e registra, de maneira 

taxativa, que: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não 

inibe a caracterização da mora do autor”. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, 

julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, que 

versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que 

se  encon t ra  sob  en foque :  “ (…)  ORIENTAÇÃO 4  - 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. a) 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; b) A 

inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes 

decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no 

mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a 

inscrição/manutenção. (…)” (STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, 2.ª Seção, 

Relatora: Ministra Nancy Andrihi, julgado em 22/10/2008). Pois bem. 

Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

as partes litigantes celebraram, em meados do mês de outubro de 2013, 

contrato de mútuo bancário, que visava realizar a aquisição de um veículo 

automotor, por intermédio da concessão de crédito no valor de R$ 

54.777,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais), 

ocasião em que se definiu taxa de juros remuneratórios na proporção de 

0,79% + CDI ao mês e 9,90% + CDI ao ano e, durante o período de mora, 

em substituição aos encargos financeiros, juros de mora 6% ao mês e 

101,22% ao ano, multa de 2% e honorários advocatícios de 10% (evento 

n.º 4871717 da ação executiva n.º 1000550-64.2017.8.11.0045). Todavia, 

a carência de plausibilidade do questionamento da dívida — visto que: a) 

não subsistem evidências de que a definição da taxa de juros 

remuneratórios, na época da contratação, tenha se realizado de maneira 

irregular (em excesso desproporcional, considerando-se a taxa media do 

mercado); b) não existe cláusula contratual que autorize a cobrança de 

comissão de permanência —, conspira em prol da conclusão de que não 

se encontram presentes os requisitos mínimos tendentes a viabilizar a 

concessão da tutela de urgência destinada a impedir o registro nos 

cadastros de inadimplentes. Assim, da forma que se apresenta a situação, 

em que as hipóteses que autorizam a concessão da antecipação da tutela 

não se encontram presentes, tenho que o pedido formulado, a título de 

tutela de urgência, deva ser rechaçado, ao menos até a presente etapa 

processual. Ante o exposto: a) à míngua da pré-existência de garantia do 

juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, com espeque 

no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, Recebo os embargos à 

execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo; b) INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Proceda-se à intimação da exequente, 

através do advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de setembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000550-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA GRASSI ZAMPIERON (EXECUTADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANK ZAMPIERON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000550-64.2017.8.11.0045. Malgrado a citação constitua 

ato processual que pressupõe a observância de determinadas regras 

sacramentais, o objetivo fundamental do ato centraliza-se no efeito de dar, 

ao réu/executado, efetivo conhecimento sobre o conteúdo da demanda 

promovida contra seus interesses. Ora, se, através de outra maneira, o 

réu/executado tem conhecimento a respeito do ajuizamento da demanda e, 

por meio de advogado constituído, intervém no processo e, ao mesmo 

tempo, apresenta alguma modalidade de defesa (contestação, embargos, 

etc.), opondo resistência à pretensão deduzida, o que demonstra ciência 

inequívoca acerca da ação, o comparecimento espontâneo do 

réu/executado supre a necessidade de citação [art. 239, § 1.º do Código 

de Processo Civil/2015]. Portanto, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que os devedores efetivamente realizaram, através de 

advogado constituído, sua defesa no processo, por meio da apresentação 

de embargos à execução, Reputo configurado o comparecimento 

espontâneo dos executados. Proceda-se a alteração dos dados e das 

informações relativas aos cadastros de advogados no processo, com o 

objetivo de atualizar os registros dos advogados que patrocinam os 

interesses dos executados em conformidade com a petição juntada no 

evento n.º 13223314. Intime-se a empresa exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 25 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001553-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN (ADVOGADO(A))

ABEL HERMANN WESTPHAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001553-88.2016.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. A situação de contradição, que 

motiva/justifica a apresentação dos embargos de declaração, 

configura-se diante da existência de incoerências/discrepâncias traçadas 

entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão. O vício da 

contradição tem característica endógena, pois, como é cediço, “a 

contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a que se 

estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição 

do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não 

decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade 

do acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um 

precedente jurisprudencial, uma prova etc.)” [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 

987.769/DF, 1.ª Turma, Rel.: Min. Teori Albino Zavascki, j. 06/12/2011]. Pois 

bem. Da análise minuciosa do material cognitivo produzido no processo, 

denota-se que a decisão judicial prolatada, não revela a existência de 

qualquer ponto obscuro, omissão, contradição ou erro material, pois 

examinou todas as questões de direito que foram suscitadas e que se 

mostraram relevantes para decisão. O que o embargante/exequente 

objetiva, através da formulação dos embargos de declaração, é provocar 

a reabertura da discussão/exame da matéria, para efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial. Os embargos de declaração, 

todavia, não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, sob pena 

de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de recurso. 

Este é o entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Augusto 

Supremo Tribunal Federal [cf.: STF, Emb. Decl. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. 

no RExtr com Ag n.º 887.865/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Dias Toffoli, j. 

30/06/2017; STF, Emb. Decl. na Recl n.º 25.382/DF, 2.ª Turma, Rel.: Min. 

Edson Fachin, j. 19/05/2017]. Ante o exposto, REJEITO os embargos 

declaratórios e, como consequência, Mantenho na íntegra o veredicto 

anteriormente lançado. Intime-se o apelado/embargante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Após, 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 25 de setembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003037-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EMBARGANTE)

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003037-70.2018.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

919 do Código de Processo Civil, Recebo os embargos à execução, sem, 

contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. Proceda-se à intimação da 

embargada/exequente, através do advogado constituído, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de setembro 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.: 160284 Nr: 6032-73.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PORTO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA - OAB:9601/B

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 14h45min.

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 – Registre-se que a testemunha de defesa Valéria de Oliveira não 

reside nesta Comarca, motivo pelo qual a inquirição da mesma restou 

prejudicada.

VI – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159948 Nr: 5809-23.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVAN OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magda Mirian Schmidt - 

OAB:13070, Sharlon Wilian Schmidt - OAB:16178

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.
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II – Designo audiência para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 14h10min.

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.: 159854 Nr: 5752-05.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MENDES PEREIRA, GILIARDE 

ALEXANDRE DO SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 13h40min.

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.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002184-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO JOSE DIAS (REQUERENTE)

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 25 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020013-38.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FÁTIMA JOSÉ DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

devolução do "AR" de id. 15307725, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de setembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011087-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

RAULINO BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011087-68.2015.8.11.0045 REQUERENTE: RAULINO BATISTA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno 

dos autos, bem como requer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Expirado o prazo e nada sendo 

requerido, arquive-se com as cautelas de praxe. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de 

janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003950-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN MAYARI DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003950-52.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVELYN MAYARI DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc.,. Determino que a parte 

Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos 

o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas 

de água, energia, telefone, contrato de locação de imóvel com todas as 

páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo, uma vez que, a comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Ressalto que no 

caso dos Juizados Especiais a competência territorial pode ser declarada 

de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é 

documento essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 25 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSEANE GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000879-42.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos 

para sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 26 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEITON NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PETIÇÃO ANEXA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002540-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA AMORIM DE OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002540-56.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANA CRISTINA AMORIM DE 

OLIVEIRA FARIAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto etc.,. 

Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de 

que traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá comprovar 

por documento idôneo a relação com a pessoa que constará no 

comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais 

a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado 

(enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial para 

propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 03 

de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-12.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA MARIA BARTH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que a diligência por meio do sistema BACENJUD restou infrutífera, INTIMO 

a parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 

25 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000933-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CATTANI MACHADO (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000933-42.2017.8.11.0045. REQUERENTE: HELTON CATTANI MACHADO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia 

Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de maio 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002006-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA GOMES (ADVOGADO(A))

VANDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNEI LESEUX (REQUERIDO)

KAREN PEREIRA GIMENEZ (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias, em razão de 

ter retornado o ar dizendo que mudou-se, conforme o ID 9480633.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010137-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (EXEQUENTE)

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (ADVOGADO(A))

ANDRE PIVETTA FERRARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLANS MAYCON PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 2.010,07 

(dois mil, e dez reais e sete centavos), conforme cálculo no Id. 4759536. 

Realizado o ato, em caso positivo, lavre-se o termo de penhora e intime-se 

o executado para requerer o que lhe for de direito e interesse no prazo de 

10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, 

intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 782, §3º do CPC/2015, perante 

ao Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, bem como a inscrição 

nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 09 de 

outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004441-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

VANI SANTANA DA SILVA PEDROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004441-93.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VANI SANTANA DA SILVA PEDROSA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

JuizadosEspeciais 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 requerente alega em síntese, que não possui nenhum débito com a 

parte Reclamada, contudo seu nome foi inserido junto aos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que desconhece. Por esses motivos requer 

a declaração de inexistência do débito e a condenação da Reclamada por 

danos morais. Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de 

direito, o que autoriza a proferir o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sendo importante 

consignar que as partes não manifestaram interesse na realização de 

audiência instrutória. Após detida análise dos documentos acostados junto 

à inicial, tenho que razão não assiste à parte Autora. Verifico, pelos 

documentos juntados pela Reclamada (IDs: 12478771 e 12478772), que 

houve uma confissão de dívida e a parte Reclamante não quitou o débito, 

não havendo que se falar em conduta ilícita por parte da Reclamada. Posto 

isto e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente os pedidos 

formulados na petição inicial, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarcade Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT., 15 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme artigo 40 da Lei n.9.099/95. II. Int. Lucas do Rio Verde/MT., 22 de 
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maio de 2018. Melissa Lima de Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000988-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARTINS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000988-56.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARGARIDA MARTINS LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente 

comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando 

indispensável a dilação probatória. A preliminar de ausência de interesse 

processual arguida pelo primeiro requerido em sede de contestação se 

confunde com o mérito da causa, de modo que será analisada em 

conjunto. Afasto, porém, a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pelo 

segundo requerido, tendo em vista em razão da unicidade do sistema de 

saúde (SUS), as três entidades federativas – União, Estado e Município – 

são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, a 

teor do art. 198 da Constituição Federal e da Lei n. 8.080/90, podendo ser 

cada uma delas, individual ou conjuntamente, demandada para responder 

sobre tal obrigação. No tocante à capacidade econômica da parte autora, 

a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deve 

prevalecer, porque não elidida por qualquer prova em sentido contrário, 

valendo ressaltar que o autor encontra-se assistida pela Defensoria 

Pública, o que pressupõe que para ser assistida passou pela triagem 

socioeconômica. Já o aventado escalonamento das funções ou 

competências, advindos da implantação do SUS, não exime os entes 

públicos da prestação de assistência integral aos doentes, independente 

da gravidade ou tipo de moléstia. O Código de Saúde do Estado de Mato 

Grosso (Lei n. 7.110/1999) prevê ação articulada do Estado e do Município 

na execução e no desenvolvimento das questões do sistema de saúde. 

Assim também é a orientação prevista na Constituição do Estado de Mato 

Grosso. O Sistema de Saúde é qualificado pela unicidade e impõe aos 

Municípios a ação direta e aos Estados a ação complementar, com 

suplementação das diretrizes pela União. A distribuição das competências 

e das obrigações dentro do Sistema Único de Saúde não exime os entes 

federados de sua responsabilidade solidária. O sistema de referência 

contra referência (no âmbito de competência administrativa dos órgãos 

públicos) indica a solidariedade. Ressalte-se que a descentralização 

político-administrativa criada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não 

significa isenção de parcela da responsabilidade de cada um dos entes 

integrantes da Federação, pois trata-se apenas e tão somente de medida 

de gestão a fim melhorar a qualidade do atendimento, sem, contudo, eximir 

o ente público quanto às responsabilidades em prestar a assistência 

integral à saúde a quem dela precisar. Além disso, normas editadas pelo 

Sistema Único de Saúde não se sobrepõe à Constituição Federal, as 

Constituições dos Estados e também as normas legais editadas e 

aprovadas pelo Congresso Nacional, não podendo o ente público 

invocá-las a fim de eximir-se de suas responsabilidades na gestão que lhe 

compete. Assim, a solidariedade permite o manejo de ação, como dito, 

contra ente público individualmente, ou contra ambos conjuntamente, sem 

necessidade de integração ou exclusão na lide: qualquer um e ambos 

respondem. Consigne-se, por outro lado, que inexiste indevida ingerência 

do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo. Se a situação concreta 

faculta ao administrador alternativa, o Judiciário não pode censurar seu 

juízo discricionário. Todavia, caso a hipótese concreta se discuta a 

subsunção da conduta administrativa aos parâmetros legais, é possível 

controle judicial sobre o comportamento abusivo ou omissão abusiva. Isso 

porque o administrador pode escolher a melhor maneira de executar a lei, 

mas não pode omitir-se quando tem o dever de agir. Importa destacar 

ainda que o poder discricionário do administrador público deve ser 

exercido dentro do campo permitido pela legalidade, assim, a avaliação da 

conveniência e da oportunidade encontra barreiras nos limites da 

legalidade e constitucionalidade. O limite no presente caso é o direito à 

vida e à saúde que o paciente tem respaldado no caput do art. 5º, no art. 

6º e no art. 196, todos da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90, sendo 

descipiendo anotar que a divisão administrativa de atribuições realizada 

pelo SUS não pode afastar este conjunto de normas de hierarquia 

notadamente superior. Em razão das normas citadas não se pode ventilar 

a tese do Estado, assim como do segundo requerido, que imputam ao 

outro a responsabilidade, pois neste caso estar-se-ia diante de 

responsabilidade solidárias dos requeridos. Igualmente, relevante anotar 

que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de 

justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo ente 

público, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas 

obrigações constitucionais, notadamente, quando, dessa conduta 

governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 

aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 

essencial fundamentalidade. Importa destacar ainda que o poder 

discricionário do administrador público deve ser exercido dentro do campo 

permitido pela legalidade, assim, a avaliação da conveniência e da 

oportunidade encontra barreiras nos limites da legalidade e 

constitucionalidade. O limite no presente caso é o direito à vida e à saúde 

que o paciente tem respaldado no caput do art. 5º, no art. 6º e no art. 196, 

todos da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90, sendo descipiendo 

anotar que a divisão administrativa de atribuições realizada pelo SUS não 

pode afastar este conjunto de normas de hierarquia notadamente superior. 

Em razão das normas citadas não se pode ventilar a tese do Estado, 

assim como do segundo requerido, que imputam ao outro a 

responsabilidade, pois neste caso estar-se-ia diante de responsabilidade 

solidárias dos requeridos ainda que o procedimento seja de alta 

complexidade. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta por 

MARGARIDA MARTINS LIMA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, e torno em definitiva a 

tutela de urgência concedida nos autos (Id. 14579706), consistente na 

condenação solidária dos requeridos para que forneçam o procedimento 

médico à paciente, consistente na avaliação urodinâmica completa em 

hospital público ou particular, conforme a decisão que concedeu a liminar 

e em conformidade com prescrição do médico assistente. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito 

nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 20 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KOZERA COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RELETRON NORTE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERIDO)

HEBER PEREIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001965-82.2017.8.11.0045. REQUERENTE: KOZERA COMERCIO 

ATACADISTA DE BEBIDAS EIRELI - ME REQUERIDO: RELETRON NORTE 

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos Declaratórios (ID. 12285953) manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, e conforme 

preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão 

opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com 

indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, não estando 
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sujeitos a preparo”. Em que pese os argumentos narrados pela parte 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Com 

efeito, as questões suscitadas, são provenientes de discordância 

meritória. Portanto, não existe qualquer indicação de erro, omissão, 

contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a 

discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para a MM. Juíza 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 18 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, 22 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE BLAUTH REUTER (REQUERENTE)

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes, por seus advogados e via DJE, acerca da 

designação da audiência de conciliação para o dia 08/11/2018, às 

13h15min, valendo consignar a advertência dos artigos 20 e 23, bem como 

do art. 51, todos da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA LINA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao mandado de citação e intimação, em 

diligência, me dirigi até a Avenida Bahia n. 452-E, e ali estando fui atendido, 

pelo morador, Odaise, onde, após as formalidades legais, declarou que a 

requerida se mudou daquele local e que atualmente se encontra residindo 

e trabalhando na Fazenda do Grupo GGF, situada no município de Santa 

Rita do Trivelato-MT. Motivo pelo qual deixei de citar e intimar a executada 

APARECIDA LINA DA SILVA. O referido é verdade e dou fé. LUCAS DO 

RIO VERDE/MT, 9 de maio de 2018. RONALD MARTINS DE OLIVEIRA Oficial 

de Justiça SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO 

RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, 

PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004390-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RECH DELARMELIN (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS VENTURINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição dos recursos inominados por todos, INTIMO as partes para, 

querendo, apresentarem as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 25 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005189-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON HUBNER IANOSKI (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 25 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA BARBOSA DO BONFIM (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 13468444, INTIMO a parte autora para manifestação 

no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de setembro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000266-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOMAR DOS SANTOS VIDAL (REQUERENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

HELIO YAZBEK (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição dos recursos inominados pelos reclamados, INTIMO a parte 

autora/recorrida para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões 

no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de setembro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010174-57.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MASSAHIKO OKADA (EXECUTADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCA TEIXEIRA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

WILSON HARUHIKO OKADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010174-57.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: TRANSPORTADORA MAIS 

LTDA ME - ME EXECUTADO: FABIO MASSAHIKO OKADA, WILSON 

HARUHIKO OKADA Vistos. Intimados, os executados não se manifestaram 

quanto às penhoras de valores e veículos realizadas nos autos. Assim 

sendo, intime-se o exequente para que, em 05 (cinco) dias, possa 

requerer o que de direito e interesse. Com ou sem manifestação, tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro 
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de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004683-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 25 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003293-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KENSY HUBER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003293-47.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: MARLENE KENSY HUBER 

EXECUTADO: TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de 

cumprimento de sentença a parte executada efetuou o pagamento da 

condenação, juntando comprovante de depósito no evento 14638201. 

Além disso, verifica-se que o valor foi devidamente corrigido, de modo a 

reconhecer o cumprimento integral da execução. O C. Superior Tribunal de 

Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade 

do devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, ser extinta pelo pagamento, nos termos 

dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 

925 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

(54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observados 

os dados bancários para transferência informados no Id. 14083797. Após, 

de tudo certificado, arquivem-se mediante baixas e cautelas de praxe. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 24 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. (REQUERENTE)

S. R. G. (REQUERENTE)

R. L. A. D. L. (REQUERENTE)

L. D. M. (ADVOGADO(A))

A. A. D. S. (REQUERENTE)

M. A. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. E. I. L. (REQUERIDO)

A. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001168-72.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SIDNEI RODRIGUES 

GONCALVES, ALGEMIRO APARECIDO DE SOUZA, JOSE VAZ DA SILVA, 

RUTE LENE ALVES DE LARA, MARLENE APARECIDA ALVES REQUERIDO: 

ALUCIMAR JACINTO, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

Vistos. O despacho exarado no evento 12445842 determinou a emenda 

da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, consistente na juntada da 

petição inicial. Porém, o autor deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, assim como não compareceu à audiência de conciliação. A 

inércia da parte autora demonstra total desinteresse no prosseguimento 

da causa, justificando a extinção do processo sem análise do mérito. Ante 

o exposto, indefiro a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 

321 do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

não havendo manifestação da parte, certifique-se e arquivem-se mediante 

cautelas de praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 25 de 

setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002476-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ANA OLGA DEMBISKI FLECK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002476-80.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANA OLGA DEMBISKI FLECK 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e 

estarem presentes os pressupostos recursais, recebo o presente recurso 

inominado no efeito devolutivo e suspensivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). As contrarrazões foram 

apresentadas id 15137443. Remeta-se o processo às Turmas Recursais, 

para fins de exame da matéria. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MARCIA ANDREIA KOTTNVITZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000268-26.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIA ANDREIA 

KOTTNVITZ REQUERIDO: ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA 

Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Por ser tempestivo (art. 

42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os pressupostos recursais, recebo 

o presente recurso inominado no efeito devolutivo e suspensivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). As 

contrarrazões foram apresentadas id 15310733. Remeta-se o processo 

às Turmas Recursais, para fins de exame da matéria. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003403-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA AZAMBUJA CAMARA (INTERESSADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003403-12.2018.8.11.0045. INTERESSADO: ELIANE SILVA AZAMBUJA 

CAMARA REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

ELIANE SILVA AZAMBUJA ingressou com Ação de Nulidade de Ato 

Administrativo c/c Reintegração de Função Pública com pedido de Tutela 

Antecipada em desfavor de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, 

ambos qualificados nos autos. Consta na inicial, em síntese, que a autora 

era servidora pública e no final do ano de 2013 teve seu quadro de saúde 

agravado, de modo que foi diagnosticada com quadro depressivo. Pelo 

citado motivo acima, ela teve outras complicações na vida pessoal e 

profissional, de modo que um grupo de apoio sugeriu que a requerente e 

sua família fossem fazer uma espécie de tratamento fora desta urbe, 

considerando que ela já possuía os requisitos para afastamento do 

trabalho. Assim, fez o requerimento para Licença sem Remuneração. 

Todavia, em 14.03.2017, teve o pedido indeferido, sob alegação de que a 

Administração não poderia convocar outro servidor para ocupar a vaga 

da autora, fazendo com que, pelos reflexos da depressão, ela pedisse 

exoneração do cargo. Alega que não foi devidamente orientada e foi 

induzida a pedir exoneração do cargo. Como se não bastasse isso, após 

seu pedido de exoneração, descobriu-se que ela estava gestante, 

inclusive por ocasião em que efetuou o pedido de exoneração. Por fim, 

requereu a concessão dos efeitos da tutela consistente em determinar a 

reintegração da autora no cargo público nas mesmas condições 

anteriores à exoneração e o pagamento de seus vencimentos retroativos 

àquela data. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a parte 

autora postula a concessão da tutela para que seja ela reintegrada no 

cargo público nas mesmas condições anteriores a sua exoneração, bem 

como o pagamento de seus vencimentos em atraso desde 04.05.2017, 

com as devidas atualizações. Fundamenta seu pedido sob o argumento de 

que no ato da exoneração estava gestante de 9 (nove) semanas e 3 

(três) dias, e por este motivo deve retornar ao seu cargo, pois atualmente 

encontra-se apta para voltar ao labor e ainda depende do serviço para 

contribuir e manter o sustento de sua família. No entanto, verifica-se que 

não estão demonstrados os pressupostos acima citados, sobretudo 

porque em análise aos documentos que instruíram a inicial, observa-se 

que inexistem elementos suficientes para concluir que a autora é 

detentora do direito de reintegração ao cargo, ao menos numa análise 

sumária Para o deferimento da tutela, é essencial a comprovação da 

probabilidade do direito invocado, tais como os requisitos do art. 10, II, “b” 

do ADCT, vejamos: Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a 

que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...) II- fica vedada a dispensa 

arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado eleito para cargo de 

direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o 

registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato; b) da 

empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses 

após o parto. Neste mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem 

pacificado entendimento de que a gestante tem direito à estabilidade 

provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até 

cinco (5) meses após o parto, vejamos: E M E N T A: SERVIDORA 

PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO 

OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO 

POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO 

COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da 

servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, 

que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, 

supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, 

independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão 

estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. 

Precedentes. - As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer 

se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas 

aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza 

contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou 

exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo 

determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da 

Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à 

estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de 

gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, 

também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, 

§ 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a 

integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao 

empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional 

ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 

103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa 

arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- 

-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou 

trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente 

aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso 

inocorresse tal dispensa. Precedentes. Decisão negado provimento ao 

recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime. 

Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski 

e Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 22.11.2011. (ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RTJ VOL-00219-01 

PP-00640, RSJADV jan., 2012, p. 44-47, Relator: MIN. CELSO DE MELLO). 

No caso dos autos, embora aparentemente a autora tenha o direito 

subjetivo à estabilidade provisória em razão de sua gestação, verifica-se 

na certidão de id. 14668281 – pág. 5, que a filha da autora nasceu no dia 

11.01.2018, decorrendo mais de 05 (cinco) cinco meses após o parto 

(tempo limite fixado no ADCT, art. 10, II, "b") até o ingresso da presente 

ação, que ocorreu no dia 10.08.2018, ou seja, a autora somente propôs a 

presente ação quase 07 (sete) meses após o parto, de modo que o 

período de estabilidade provisória já se esvaiu. Dessa forma, ausente 

prova inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da 

tese autoral, bem com a urgência, afigura-se incabível, o deferimento da 

medida de pleiteada, fazendo-se necessária a oportunização do exercício 

do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Posto isto, 

INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 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, 

25 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003988-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CASSIA DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003988-64.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANA CASSIA DOS SANTOS 

MATOS REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Dispensado o relatório. 

Para a concessão da antecipação de tutela, indispensável se faz à parte 

requerente trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo 

da verossimilhança da alegação, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, ou que fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do requerido. Após 
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analisar a inicial e os documentos que a acompanharam, entendo 

presentes a verossimilhança da alegação e o perigo da demora, razão 

porque deve ser deferida a tutela antecipada pedida. A verossimilhança 

da alegação se consubstancia no fato de que a parte reclamante não ter 

contratado os serviços de interatividade da parte requerida, recebendo 

cobranças constantes de serviço que sequer foi contratado, conforme 

“prints” de telas. Outrossim, tem razão a parte requerente ao pleitear a 

suspensão do serviço e consequentemente de sua cobrança, haja vista 

que não contratou este tipo de serviço, bem como estão causando 

prejuízos a requerente que todos os meses tem debitado de seus créditos 

serviço que não contratou. O perigo da demora é evidente, pois continuará 

recebendo cobranças, mediante desconto de créditos por um serviço que 

sequer contratou. Por fim, não há perigo de irreversibilidade, um vez que 

no caso de improcedência da reclamatória, a reclamante deverá fazer 

frente aos pagamentos necessários para satisfação do débito. Posto isso, 

defiro a liminar pretendida pela reclamante, determinando que a parte 

requerida suspenda o fornecimento do serviço, e, consequentemente a 

sua cobrança, até o julgamento final da lide. Fixo prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para cumprimento da presente medida, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o teto de 40 salários mínimos. 

Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a 

critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da 

alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos 

intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado 

nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” 

(AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso 

Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 

24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 

direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A 

Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003135-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 

1003135-89.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MIGUEL REIS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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 requerente fora devidamente intimada para depositar via original do 

contrato de locação com firma reconhecida no prazo de 15 (quinze) dias 

(ID Nº 11474921), sendo que o requerente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos conforme AR constante no (ID Nº 15509951), 

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, IV c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pela Extinção do Processo, 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, 25 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001689-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

SIMEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001689-17.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: SIMEIA DE 

SOUZA DESPACHO MANIFESTE O REQUERIDO SOBRE O PEDIDO DA 

AUTORA CONSTANTE DO ID. 14139355, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. NO MESMO PRAZO, DIGAM AS PARTES SOBRE AS PROVAS QUE 

PRETENDEM PRODUZIR, JUSTIFICANDO SUA NECESSIDADE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003433-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MAHYARA ESPINDOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO ESPINDOLA DUTRA (REQUERIDO)

SERGIO ALBERTO BOTEZINI (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003433-47.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

MAHYARA ESPINDOLA REQUERIDO: MARCELINO ESPINDOLA DUTRA 

Vistos. Em atenção à petição de ID n° 15504478 e documento anexo, 

dispenso o interrogatório do interditando e, cancelo a audiência designada 

para o dia 26.09.2018 às 15h00min, tendo em vista a impossibilidade de 

comparecimento do interditando perante esse Juízo, ante seu estado 

clínico, sem prejuízo de eventual designação. Intime-se o curador à lide 

nomeado (ID n° 14835310), para que se manifeste nos termos do art. 752 

do CPC. Em seguida, abra-se vistas ao Ministério Público. Atente-se a 

escrivania quanto ao cancelamento da audiência anteriormente aprazada, 

atualizando o agendamento no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003576-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

NILSE BERTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003576-36.2018.8.11.0045; Valor causa: $2,932.71; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22). Partes do processo: 

AUTOR(A): NILSE BERTE RÉU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003784-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDAURA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003784-20.2018.8.11.0045; Valor causa: $11,280.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): MARIA LINDAURA DA CONCEICAO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 25 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003548-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OILIS ARASINI (AUTOR(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003548-68.2018.8.11.0045; Valor causa: $13,217.04; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): OILIS ARASINI RÉU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002860-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

JOAO BRESSLER (AUTOR(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002860-09.2018.8.11.0045; Valor causa: $26,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): JOAO BRESSLER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002895-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

BENEDITO DONIZETE RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002895-66.2018.8.11.0045; Valor causa: $11,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

BENEDITO DONIZETE RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002980-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

TAINA BALIEIRO FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002980-52.2018.8.11.0045; Valor causa: $957.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): TAINA BALIEIRO FARIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 
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MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002959-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA CINTRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002959-76.2018.8.11.0045; Valor causa: $11,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): PEDROLINA CINTRA DO NASCIMENTO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 25 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003661-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TIBINCOWSKI (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003661-22.2018.8.11.0045; Valor causa: $35,772.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): MARIA TIBINCOWSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003236-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CARDOSO DE SOUSA MORAIS (AUTOR(A))

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003236-92.2018.8.11.0045; Valor causa: $11,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): MONICA CARDOSO DE SOUSA MORAIS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 25 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003609-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NEUZA RAMOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003609-26.2018.8.11.0045; Valor causa: $13,426.32; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): NEUZA RAMOS DA CRUZ RÉU: INSS, INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003916-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

SUELI FELISBERTO (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003916-14.2017.8.11.0045; Valor causa: $18,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): SUELI FELISBERTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

31/10/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003664-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003664-74.2018.8.11.0045; Valor causa: $27,937.79; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Partes do processo: AUTOR(A): 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: PAULO RICARDO DE LIMA Senhor(a): Fica 

Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da 
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Requerente, para que providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 25 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003660-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE ROBERTO KRIEGER GIROTTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003660-37.2018.8.11.0045; Valor causa: $28,171.58; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Partes do processo: AUTOR(A): 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: DANTE ROBERTO KRIEGER GIROTTO 

Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade 

de Advogado da Requerente, para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00(trinta reais), 

a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos 

autos. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003466-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO (EXEQUENTE)

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOLIANE DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003466-37.2018.8.11.0045; Valor causa: $61,324.42; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: EXEQUENTE: MURILO CASTRO DE MELO EXECUTADO: JOLIANE 

DA SILVA VIEIRA Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no s i te  do Tr ibunal  de Just i ça  de  Mato  Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 25 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003835-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. T. T. (ADVOGADO(A))

W. J. D. S. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. F. (REQUERIDO)

A. F. D. S. (REQUERIDO)

Â. F. D. S. (REQUERIDO)

A. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

PROCESSO N.º 1003835-02.2016.8.11.0045 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA, 

proposta por WALDEMAR JOSÉ DE SANTANA NETO, em face de seus 

filhos menores AÍRA FERREIRA DE SANTANA, ÂNTONY FERRREIRA DE 

SANTANA e ANDREALIN FERREIRA DE SANTANA, todos representados 

por sua genitora ANDREA PAULA FERREIRA. Compulsando os autos, 

verifica-se que os menores foram citados, através de sua genitora, 

conforme certidão de ID n.º 12138744. A parte autora manifestou-se à ID 

n.º 12456447, informando que não possui interesse no prosseguimento da 

demanda, requerendo a desistência e consequente extinção do feito. Pois 

bem. Considerando que os requeridos devidamente citados, através de 

sua genitora (ID n.º 12138744), não constituíram patrono nos autos, 

tampouco, compareceram à audiência de conciliação designada (ID n.º 

12614898), ou apresentaram defesa, torna-se desnecessária a prévia 

intimação nos termos do § 4º, do art. 485, do CPC. Assim, desde já, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, 

via de consequência JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente 

processo com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e 

honorários em razão da gratuidade. Transitada em julgando, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. 

Lucas do Rio Verde/MT, 04 de junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36809 Nr: 1845-03.2010.811.0045

 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: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALAN ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atençao ao pedido de p. 99 (a numerar), procedi com a busca do 

endereço da parte requerida nos sistemas do portal do magistrado, 

conforme extratos de ordens judiciais em anexo.

Cite-se o requerido nos endereços indicados nos extratos em anexo, que 

não constam nos autos.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107712 Nr: 2698-36.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIRO SZENEUZUK PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO, 

aviada por WALDEMIRO SZENEZUK PINTO DE ARRURA em face do 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios ao advogado da parte requerida, 

que fixo em 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.Contudo, suspendo a exigibilidade do 

pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária 

da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).Transitada em julgado, arquive-se 

com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32360 Nr: 547-10.2009.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI S. ROSPIERSKI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivani Pereira da Silva - 

OAB:OAB/MT 10235, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - 

OAB:6179-A/MT

 Impulsiono os autos para intimação das partes a apresentarem seus 

memoriais finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias iniciando-se pelo 

embargante.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003039-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES ALVES LIMA (REQUERENTE)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

HELLEN PATRICIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003039-40.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: HELLEN PATRICIA APARECIDA DA SILVA, ALEX 

RODRIGUES ALVES LIMA VISTOS, ETC. Cuidam os presentes autos de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL COM PEDIDO DE GUARDA 

COMPARTILHADA E PARTILHA DE BENS, ajuizada pelas partes acima 

qualificadas. Aduzem em breves linhas que contraíram matrimônio no dia 

31 de outtubro de 2009, sob o regime de comunhão parcial de bens, 

conforme Certidão de Casamento acostada, e desta união adveio o 

nascimento de uma filha, sendo: PIETRA APARECIDA RODRIGUES DA 

SILVA LIMA (18.04.2011). Alegam, ainda que diante da ruptura fática da 

sociedade conjugal, desde abril deste ano, não havendo qualquer 

possibilidade de reconciliação, devendo assim, ser reconhecido o divórcio. 

Informaram que durante a constância do matrimônio adquiriram bens 

móveis a serem partilhadas. Ficou acordado que a guarda da menor 

PIETRA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA LIMA, será compartilhada, 

com convivência igualitária entre os genitores, com revezamento semanal 

de lares e finais de semana alternados pela genitora, garantindo ao genitor 

o direito aos finais de semana. Cada parte arcará com os gatos da menor, 

quando esta estiver sob os cuidados de cada genitor, contudo acordam 

também, que o genitor arcará com o pagamento do percentual de 50% do 

salário mínimo vigente, que será administrado pela genitora. Os 

requerentes renunciam a pensão entre si e a partilha dos bens adquiridos 

na constância do casamento consta do acordo estabelecido na inicial, item 

IV (Id. 14324638). Com a inicial vieram os documentos. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente pela homologação 

do acordo. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Analisando o teor da emenda constitucional 66/2010, 

verifica-se desnecessária a comprovação de lapso temporal para 

decretação de divórcio dos cônjuges. Assim, nos termos do que dispõe o 

art. 1.580, § 2º, do Código Civil, e art. 226, § 6º, da CF, considerando 

satisfeitas as exigências da legislação em vigor na data da propositura da 

ação, a procedência do pedido de rigor se impõe. Posto isto, HOMOLOGO 

o acordo, referente ao divórcio, guarda, alimentos e partilha de bens, 

manejado por HELLEN PATRICIA APARECIDA DA SILVA, ALEX 

RODRIGUES ALVES LIMA, para: Decretar o divórcio do casal, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado expeça-se o termo 

de guarda compartilhada, o formal de partilha e o competente mandado 

averbatório ao Cartório de Registro Civil em que houve o registro do 

casamento dos requerentes. Custas já pagas com a propositura da ação. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1386 Nr: 3159-32.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kurt Walter Schurmer, Divá Cordeiro de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

executada para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a petição de juntada às fls. 

128/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85124 Nr: 3964-38.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Guerra Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31849 Nr: 849-77.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consorcio Agropecuaria Jaragua Ltda, Luiz Elias 

Abdalla

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Nelson Feitosa Junior - OAB:8656/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31849 Nr: 849-77.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consorcio Agropecuaria Jaragua Ltda, Luiz Elias 

Abdalla

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Nelson Feitosa Junior - OAB:8656/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 
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processo e requeiram o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a proposta de honorários 

apresentada pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 22059 Nr: 1412-42.2008.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Bissolotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos Botelho Muniz, Eliana Espigari da 

Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada da petição de fls. 

323/333.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000586-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO JOSE RIBEIRO FRANCO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000586-81.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 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, 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. Custas judiciais e honorários advocatícios 

conforme avença. 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, 25 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000956-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PERO O UTU O XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenada, conforme Sentença prolatada nos autos e despacho 

de ID nº 14147611, de forma separada, sendo R$ 413,40 de custas e R$ 

258,21 de taxa judiciária, totalizando o valor de R$ 671,61 devendo tais 

guias serem confeccionadas no site www. tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA, item custas e taxas finais ou 

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

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000403-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA PEREIRA VASCONCELOS (REQUERENTE)

DENISE FERNANDES BERGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenada, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 415,72 de custas e R$ 415,72 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 831,44 devendo tais guias serem 

confeccionadas no site www. tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA, item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará um boleto 

único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de pagamento, sob pena 

de ser lavrada certidão para cobrança via protesto ou dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000088-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO OLIVEIRA LUZ (AUTOR(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenada, conforme Sentença e despacho de ID nº 14157317 

prolatada nos autos, de forma separada, sendo R$ 413,40 de custas e R$ 

215,11 de taxa judiciária, totalizando o valor de R$ 628,51 devendo tais 

guias serem confeccionadas no site www. tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA, item custas e taxas finais ou 

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

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000527-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIVA BRESOLIN FURIAN (EXEQUENTE)

MARCELO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

MAURICIO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenada, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 413,40 de custas e R$ 136,83 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 550,23 devendo tais guias serem 

confeccionadas no site www. tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA, item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará um boleto 

único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de pagamento, sob pena 

de ser lavrada certidão para cobrança via protesto ou dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000434-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

PENHIWATSI O (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenada, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 440,67 de custas e R$ 440,67 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 881,34 devendo tais guias serem 

confeccionadas no site www. tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA, item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará um boleto 

único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de pagamento, sob pena 

de ser lavrada certidão para cobrança via protesto ou dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000442-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PENHIWATSI O (REQUERENTE)

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenada, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 619,01 de custas e R$ 619,01 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 1.238,02 devendo tais guias serem 

confeccionadas no site www. tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA, item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará um boleto 

único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de pagamento, sob pena 

de ser lavrada certidão para cobrança via protesto ou dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000318-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão e Citação, cuja guia para recolhimento 

encontra-se no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link 

serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, 

devendo comprovar nos autos seu recolhimento, com a juntada da guia e 

do comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000888-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MISAEL DE CASTRO (REQUERENTE)

EDSON PAULO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JESUS SANTOS (REQUERENTE)

DANIELLY SELKE DA LUZ (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (REQUERIDO)

MARCIO MORAES LOPES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001750-81.2017.8.11.0021 REQUERENTE: FABIO JESUS SANTOS 

REQUERIDO: ELIENE EVANGELISTA GONCALVES Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à 

audiência de instrução, tampouco manifestou nos autos justificando sua 

ausência. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da 

Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo;” Outrossim, cumpre destacar que o Enunciado nº 28, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da 

Lei n. 9.099/95. Ademais, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de 

custas processuais, ao qual sugiro seja fixado no valor mínimo. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-47.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE FREITAS VIEIRA (REQUERENTE)

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 
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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 que promovo a intimação do advogado(a) do promovente para 

manifestar, no prazo de 10 dias, sobre a petição e documentos de ID 

15344940 FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

TIAGO BINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

TATIANA CAPITANIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL 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 que promovo a intimação do advogado(a) do promovente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a petição e documentos 

de ID. 15370168 FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

NUBIA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-26.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENDEL & MENDEL JUNIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DANYLLO SANTOS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000671-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

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 que promovo a intimação do advogado(a) do promovente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a petição e documentos 

de ID. 15396818 FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-20.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

TARCISIO CARDOSO TONHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE MATOS VIEIRA (REQUERIDO)

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

SUZY NUNES MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

petição e documentos de ID. 15397099

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

DANIELA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA CAMELO REZENDE (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL 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 que promovo a intimação do advogado(a) do promovente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a petição e documentos 

de ID. 15397348 FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA MAZZONETTO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BINI (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVONEY RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVONEY RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

JESSIKA MOREIRA REZENDE BINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000166-45.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ORLANDO PEREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO BIÚCA (RÉU)

 

Código n.° 1000166-45.2018 Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de outubro de 2018 às 16h00min 

(Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Ato contínuo, não 

logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Intimações e diligências necessárias. Às 

providências. Cumpra-se. Alto Araguaia - MT, 30 de agosto de 2018. IVAN 

LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000377-81.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NORA NEY MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

Código n.° 1000377-81.2018 Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Postergo a 

análise liminar para após realização de audiência de conciliação a ser 

realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, para após a 

apresentação da contestação, uma vez que os fatos contidos na exordial 

demandam e/ou necessitam de melhor análise por este Juízo; não 

vislumbrando ainda, com os documentos acostados, nesta seara 

processual, obstáculo no aguardo/realização da audiência retro 

mencionada. Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 

24 de outubro de 2018 às 13h00min (Horário Oficial do Estado) a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca. Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte 

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

pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Intimações e 

diligências necessárias. Às providências. Cumpra-se. Alto Araguaia - MT, 

14 de setembro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95093 Nr: 2024-31.2018.811.0020

 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: MARIA RIBEIRO DE REZENDE, MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS, MARIA ROSA DA SILVA, IVANILDA ROSA DA SILVA, NEDINA 

DAS GRAÇAS, ROSANIA DA SILVA, NAIARA RENATA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 95093

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Defiro o pedido de assistência judiciária, registrando que, caso se 

constante o não preenchimento dos requisitos de sua concessão, poderá 

ser revogado.

 No mais, designo audiência de conciliação para o dia 19 de novembro de 

2018 às 13h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 
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não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a Requerente para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais;

 c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

As providências.

Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94936 Nr: 1954-14.2018.811.0020

 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: SCHEILA LUCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC LOPES DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante dos fatos e fundamentos, nos termos do inciso II do artigo 

356 do NCPC, JULGO PALCIALMENTE O MÉRITO da inicial, DECRETANDO o 

divórcio entre Scheila Lucia dos Santos e Eric Lopes da Silva Santos.

 No mais, com o trânsito em julgado, DETERMINO a Senhora Gestora que 

proceda ao encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais informado nos autos, para a efetiva 

averbação do divórcio.

Ato contínuo, cite-se a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerada 

revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.

Após, intime-se a Requerente para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais;

 c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

As providências.

Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94934 Nr: 1952-44.2018.811.0020

 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: ZENAIDE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 94934

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação e/ou requerer o que 

entender de direito, pelo prazo legal.

 Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 84086 Nr: 3578-35.2017.811.0020

 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: LINDELMA MARIA RODRIGUES DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISONEL REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, com o trânsito em julgado, DETERMINO a Senhora Gestora que 

proceda ao encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais informado nos autos, para a efetiva 

averbação do divórcio.

Em sequencia, o processo terá seguimento no tocante a partilhas de bens.

 Haja vista o requerido na inicial, designo audiência de conciliação para o 

dia 18 de outubro de 2018 às 12h00min (Horário Oficial do Estado) a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

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

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se o Requerente para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais;

 c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

As providências.

Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 79142 Nr: 698-70.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS 

CUNHA ALMEIDA, ALICE CUNHA ALMEIDA COSTA, ALMERINDA CUNHA 

ALMEIDA, CARLOS ANTONIO CUNHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Infantino Martins - 

OAB:10177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Código n.° 79142

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 

– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.
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Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96793 Nr: 2758-79.2018.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 96793

Vistos.

Defiro a emenda a inicial requerida na referência 29, DEVENDO a Senhora 

Gestora providenciar as retificações necessárias.

Após, cumpra INTEGRALMENTE a decisão de referência 04.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95632 Nr: 2264-20.2018.811.0020

 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: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDAA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, de uma análise 

superficial e perfunctória, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR perseguida pelo 

“Parquet” em favor da Menor JOYCE LAÍS DA SILVA SANTOS, para o fim 

de DETERMINAR O MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA – MT, REPRESENTADO 

PELO PREFEITO GUSTAVO MELO DE ANICESIO, E O ESTADO DE MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELO GOVERNADOR – DR. JOSÉ PEDRO 

GONÇALVES TAQUES, NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 15 (quinze) 

DIAS, submeta a Paciente Menor Joyce Laís da Silva Santos ao 

procedimento de realização do exame uretrocistografia ou, à falta de 

disponibilidade de vagas no SUS, desde já, determino o cumprimento desta 

decisão em Hospital da Rede Privada; E AINDA, que seja disponibilizada/ 

viabilizada seu deslocamento até o local de realização do referido exame, 

sob pena de assim não o fazendo responder por crime de desobediência.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) horas assinalado, sem cumprimento do 

determinado ou, em qualquer tempo, havendo descumprimento da medida 

vindicada, proceda-se a conclusão imediata do feito para análise.

 Desde já, arbitro multa no montante de R$ 5.000,00 (hum mil reais) por dia 

de descumprimento do presente comando judicial, a contar da expiração 

do prazo assinalado de 48 (quarenta e oito) horas, até o montante de R$ 

200.000,00 (cinquenta mil reais), por força da teoria do desestímulo; 

quantia esta que será bloqueada das contas do Município e/ou do Estado, 

e destinada ao fundo de que trata a Lei nº 7347/85.

Proceda-se a citação do Estado de Mato Groso, na pessoa da 

Procuradoria Estadual do Estado, para, querendo, apresentarem 

contestação, no prazo legal, com as advertências e sob as penas da lei.

Intimem-se.

 Às providências, expedindo-se o necessário, COM URGÊNCIA.

Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 24 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64790 Nr: 1811-30.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVS, EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 64790

Vistos.

Defiro o requerido na referência 55, DEVENDO a Senhora Gestora 

providenciar o necessário.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96601 Nr: 2703-31.2018.811.0020

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBERÃOZINHO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 96601

Vistos. Chamo o feito à ordem.

 Trata-se de ação de anulatória com pedido de tutela de evidência 

proposta por Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S/A em face 

do Município de Ribeirãozinho (Secretaria Municipal de Fazenda), ambos 

devidamente qualificados.

 Aduz a Requerente que o Requerido lavrou auto de infração nulo com 

vistas à cobrança de valores a título de Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN, referentes a fatos geradores supostamente 

ocorridos nos exercícios de 2013 a 2017, no montante de R$ 3.231.484,01 

(três milhão, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro 

reais e um centavo); requerendo a concessão de tutela de evidencia para 

suspender a exigibilidade do credito tributário até o transito em julgado da 

ação.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Revogo a decisão de referência 6.

No mais, após ser postergado a analise da tutela de evidencia para após a 

realização de audiência conciliatória, o Requerente peticionou pugnando a 

reconsideração da decisão, cancelando a designação da audiência por se 

tratar de matéria de direito.

 Contudo, em reanalise, observo que o Requerido e os fatos ocorreram no 

município de Ribeirãozinho – MT, o qual não pertence à jurisdição da 

Comarca de Alto Araguaia-MT, mas sim, a Comarca de Barra do Garças – 

MT, conforme organização judiciária do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado.

 Feito este registro, DECLINO a competência dos presentes autos para a 

Comarca de Barra do Garças – MT, DETERMINANDO a Senhora Gestora 

que proceda ao necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96480 Nr: 2642-73.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR RAASCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELIO OLIVEIRA - 

OAB:97596

 “Vistos. Inicialmente, quanto à Carta Precatória expedida à Ref. 27 dos 
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autos, nos termos do parágrafo 2° do art. 222 do CPP, assinalo o prazo 

improrrogável de 90 (noventa) dias para o retorno das missivas 

expedidas, devendo a Senhora Gestora Judicial envidar todos os 

esforços necessários para o retorno das mesmas no prazo assinalado, 

inclusive, reiterando-as, se for o caso. Escoado o prazo assinalado, com 

ou sem o retorno das respectivas missivas, dou por encerrada a instrução 

criminal e determino a abertura de prazo regulamentar, primeiramente ao 

Órgão Ministerial e, na sequência à Defesa, nos termos da lei. Tão logo 

apresentada a defesa, tornem-me os autos conclusos para deliberações 

e/ou sentença. Às providências. Cumpra-se com urgência. Sai a parte 

presente pessoalmente intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96688 Nr: 2717-15.2018.811.0020

 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: GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBERÃOZINHO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 96688

Vistos. Chamo o feito à ordem.

 Trata-se de ação de anulatória com pedido de tutela de evidência 

proposta por Guaraciaba Transmissora de Energia (TP SUL) S/A em face 

do Município de Ribeirãozinho (Secretaria Municipal de Fazenda), ambos 

devidamente qualificados.

 Aduz a Requerente que o Requerido lavrou auto de infração nulo com 

vistas à cobrança de valores a título de Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN, referentes a fatos geradores supostamente 

ocorridos nos exercícios de 2013 a 2017, no montante de R$ 1.868.580,95 

(um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais e 

noventa e cinco centavos); requerendo a concessão de tutela de 

evidencia para suspender a exigibilidade do credito tributário até o transito 

em julgado da ação.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Revogo a decisão de referência 4.

No mais, após ser postergado a analise da tutela de evidencia para após a 

realização de audiência conciliatória, o Requerente peticionou pugnando a 

reconsideração da decisão, cancelando a designação da audiência por se 

tratar de matéria de direito.

 Contudo, em reanalise, observo que o Requerido e os fatos ocorreram no 

município de Ribeirãozinho – MT, o qual não pertence à jurisdição da 

Comarca de Alto Araguaia-MT, mas sim, a Comarca de Barra do Garças – 

MT, conforme organização judiciária do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado.

 Feito este registro, DECLINO a competência dos presentes autos para a 

Comarca de Barra do Garças – MT, DETERMINANDO a Senhora Gestora 

que proceda ao necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Alto Araguaia - MT, 24 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92431 Nr: 1023-11.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, cite-se a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 do NCPC, sob pena de, não o 

fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) Havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 

15 dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais;

 c) Em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89206 Nr: 5744-40.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCIMAR CANDIDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELMA QUITANIA VIEIRA COSTA, VALTER 

ROCHA SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALTER ROCHA SIMÕES, Filiação: 

Lindório, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Adoção Unilateral proposta 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do 

requerido acima qualificado, em que é requerente Jucimar Candido da 

Costa, qualificado nos presentes autos, visando a adoção do menor A. 

M..V, requerendo a concesão da guarda provisória do menor, a intimação 

do Ministério Público, a procedência do pedido, com efeito de sentença 

constitutiva de filiação e expedição do competente mandado ao Ofício de 

Registro em que foi lavrado o Registro de Nascimento da Adotando para 

as providências determinadas no artigo 47 da Lei nº8.069/90

Despacho/Decisão: DELIBERAÇÃOPor fim o Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum PIERRO DE FARIA MENDES deliberou:1.Quanto ao registro 

audiovisual da presente audiência, no que toca à sua legalidade, 

procedimento, publicidade, segurança, conservação e degravação, certo 

é que todos devem observar as disposições da seção 20 do capítulo 2 da 

CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).2.Considerando o Ofício nº 494/2017 que 

a Defensora Pública, Dr.ª Tathiana Mayra Torchia Franco, atuante nesta 

Comarca na área Cível e em substituição na área Criminal em casos 

urgentes, se encontra em usufruto de férias até o dia 02 de fevereiro de 

2018, NOMEIO para atuar pelo requerente, apenas neste ato (vez que se 

encontra assistido pela Defensoria Pública), a Dr.ª Léia Paula Aparecida 

Claudio, OAB/MT 15.120-B, arbitrando, para tanto, o valor de R$ 1.320,08 

(mil e trezentos e vinte reais e oito centavos), correspondente a 1,5 URH 

conforme os itens 27.2 e 27.3 da tabela XIX de honorários da OAB do 

Estado Mato Grosso, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso. Pelas 

mesmas considerações, NOMEIO para atuar pela requerida, durante todo o 

processo, o Dr. Ronan de Oliveira Souza, OAB/MT 4.099, arbitrando, para 

tanto, o valor de R$ 1.320,08 (mil e trezentos e vinte reais e oito 

centavos), correspondente a 1,5 URH conforme os itens 27.2 e 27.3 da 

tabela XIX de honorários da OAB do Estado Mato Grosso, a ser pago pelo 

Estado de Mato Grosso. 3.Inicialmente RECEBO a emenda acima 
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apresentada. Por sua vez, tendo em vista que aventada emenda se deu 

na presente oralidade, na presença da genitora do menor, uma das partes 

requeridas, desnecessária sua intimação, tendo ela, inclusive, 

posteriormente, já apresentado sua contestação. De outro lado, há a 

necessidade de citação do suposto pai biológico do adolescente. 

Considerando não haver outros dados de identificação, nem sua 

localização, DETERMINO que sua citação seja feita por edital, devendo 

constar todas as informações acima indicadas (VALTER ROCHA SIMÕES, 

cujo primeiro nome do pai é LINDÓRIO, e das três filhas, VANESSA, 

LETÍCIA e GISLENE). Assim, CITE-O POR EDITAL, com as advertências dos 

artigos 334 e 344 do CPC, para, querendo, contestar a ação, no prazo de 

10 (dez) dias.4.À tempo, observo que de forma equivocada foi designada 

a presente oralidade, entretanto, em atenção aos princípios da celeridade 

e economia processual, sendo que muito provável o genitor do 

adolescente não será localizado, muito embora o Poder Judiciário esteja 

fazendo tudo o que está ao seu alcance para lográ-lo, DETERMINO sejam 

as partes e o adolecente ouvidos nesta solenidade oral.1.Saem os 

presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jandira de B. Lima e 

Silva, digitei.

Alto Araguaia, 19 de setembro de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97240 Nr: 2952-79.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELY MENEZES DA ROCHA, THULIO 

APARECIDO JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 8. Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se 

verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a 

denúncia ofertada contra os denunciados DANIELY MENEZES DA ROCHA 

e TULIO APARECIDO DE JESUS OLIVEIRA, dando-os como incursos no 

artigo nela mencionado. 9. DESIGNO audiência de instrução e julgamento, 

para o dia 03/10/2018, às 14h30min.10. REQUISITO a apresentação da 

denunciada DANIELY MENEZES DA ROCHA na oralidade designada.11. 

COMUNIQUE-SE o Diretor da Cadeia Pública local para a necessária 

condução da denunciada para a audiência.12. PUBLIQUE-SE tal decisum 

uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) 

constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) 

acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou carta rogatória, 

segundo incidência das situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e 

seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel conforme 

artigo 367 do mesmo CPP. 13. As testemunhas arroladas pelas partes e 

residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas 

para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob 

pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e 

despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.18. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

21 de setembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97240 Nr: 2952-79.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELY MENEZES DA ROCHA, THULIO 

APARECIDO JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Vistos.

1. Em razão da ordem exarada pela Terceira Câmara Criminal do E. TJMT, 

CUMPRA-SE a ordem concedida nos autos do Habeas Corpus n. 

1008245-73.2018.811.0020.

2. EXPEÇA-SE carta precatória ao juízo da comarca de Rondonópolis/MT, 

para cumprimento do ALVARÁ DE SOLTURA em prol da acusada 

DANIELY MENEZES DA ROCHA, bem como para intimá-la acerca das 

medidas cautelares fixadas.

3. INTIME-SE.

4. CUMPRA-SE, com urgência, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-72.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DE MELO (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria na qualidade de advogado(a) do(a) Reclamado(a) 

intimado(a) a manifestar nos termos do artigo 1º do Provimento 68 do CNJ, 

conforme item 6 do r. sentença ID 13573931.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-72.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DE MELO (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010059-72.2017.8.11.0020. REQUERENTE: GILSON PEREIRA DE MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte ré/executada 

informou o pagamento da condenação conforme ID. Num. 13152338, 

havendo discordância da parte autora concernente a multa por atraso no 

pagamento espontâneo. 3. Consigno que não houve atraso no pagamento, 

uma vez que o deposito da condenação ocorreu em 09/05/2018, sendo 

que a executada tinha até o dia 10/05/2018 para realizar o pagamento sem 

a incorreção da multa processual. 4. Desta feita, entendo que o feito deve 

ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for 

indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar 

ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 5. Isto Posto, conforme 

teor da movimentação Num. 13152338, com fundamento nos artigos 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

dando por satisfeita a presente execução. 6. Expeça-se competente 

alvará para transferência/levantamento dos valores já depositados. 7. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

9. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-12.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMPOS MORAES (ADVOGADO(A))

FABRICIO MARTINS CAMPOS FREITAS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER (ADVOGADO(A))

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) do(a) Reclamado(a) 

intimado a manifestar nos termos do artigo 1º do Provimento 68/2018 do 

CNJ, no prazo de 05(cinco) dias, conforme item 1 do r. despacho ID 

14213356.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-12.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMPOS MORAES (ADVOGADO(A))

FABRICIO MARTINS CAMPOS FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER (ADVOGADO(A))

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010182-12.2013.8.11.0020. REQUERENTE: FABRICIO MARTINS CAMPOS 

FREITAS REQUERIDO: BANCO CSF S/A Vistos. 1. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento do valor depositado na movimentação nº 7098724, em favor 

da parte exequente mediante transferência bancária na conta indicada à 

ref. nº 7098762. 2. Após, ARQUIVEM-SE. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010374-37.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

LUSDALVA OLIVEIRA LEAL DIAS (REQUERENTE)

FERNANDO DANIEL SOARES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010374-37.2016.8.11.0020. REQUERENTE: FERNANDO DANIEL SOARES 

DIAS, LUSDALVA OLIVEIRA LEAL DIAS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. 

DECIDO. 2. A parte ré/executada informou o pagamento da condenação 

conforme ID. Num. 10970146, havendo aquiescência da parte 

autora/exequente em movimento posterior. 3. Desta feita, entendo que o 

feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 

obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. 

Isto Posto, conforme teor da movimentação Num. 10970146, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a presente 

e x e c u ç ã o .  5 .  E x p e ç a - s e  c o m p e t e n t e  a l v a r á  p a r a 

transferência/levantamento dos valores já depositados. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010374-37.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

LUSDALVA OLIVEIRA LEAL DIAS (REQUERENTE)

FERNANDO DANIEL SOARES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) do(a) Reclamado(a) 

intimado a manifestar nos termos do artigo 1º do Provimento 68/2018 do 

CNJ, no prazo de 05(cinco) dias, conforme item 5 da r. sentença ID 

14279839.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-81.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

AMILTON CORDEIRO DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018 , às 13:00 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 25 de setembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-10.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ROSA DE MELO (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018, às 13:20horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

25 de setembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 13/2018/DF - O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE APOIO AO 

PROCESSO SELETIVO e Juiz de Direito e Diretor do Foro, no uso de suas 

atribuições, torna público o gabarito provisório do Processo Seletivo para 

credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de Barra do Bugres-MT, bem 

como abre prazo para interposição de recurso.

* O Edital n° 13/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137934 Nr: 3315-05.2018.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º SERVIÇO REG. E TITULOS E DOCUMENTOS 

BENEDITO DA COSTA SALES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:MT-5.362, CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217/MT, LIGIMASI GUELSI - OAB:12.582/MT, ROMARIO DE LIMA 
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SOUSA - OAB:18.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, acolhe-se parcialmente o pedido deduzido na inicial formulada 

pela Ordem dos Advogados dos Brasil – Seccional Mato Grosso para o fim 

de determinar à Oficiala 1º Serviço Registral de Títulos e Documentos 

desta cidade e Comarca de Barra do Bugres-MT a abstenção de exigir de 

Advogados instrumento público como condição para obtenção de 

documentos, observadas as diretrizes fixadas neste pronunciamento e as 

da CNGC, a exemplo dos arts. 109 e 422.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se e se cumpra.Após, arquivem-se os autos.Barra do Bugres/MT, 

13/setembro/2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito e Diretor do 

Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87847 Nr: 3628-39.2013.811.0008

 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: MARIA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86.374, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137.269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A-MT, 

PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44610 Nr: 830-13.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILEI APARECIDA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877, 

PIO FREIRIA JUIOR - OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista que a parte requerida fora devidamente citada (fls. 79) e 

deixou transcorrer o prazo in albis sem apresentar manifestação (fls. 80), 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer 

o que entender de direito sob pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134214 Nr: 1065-96.2018.811.0008

 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: SOLANGE MARIA DOS ANJOS

 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:

 1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122865 Nr: 2528-10.2017.811.0008

 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: ILDA ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 2528-10.2017.811.0008 - Código: 122865

Ação de Aposentadoria por Pensão por Morte/Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 20 de setembro de 2018 – 15h45min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Ilda Alves Vieira.

Advogado(a): Dr(a). Jeremias da Cruz Dias.

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da parte autora em alegações finais, 

manifestou-se nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada 

nesta data, as testemunhas ouvidas corroboraram os documentos 

juntados pela parte autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos 

legais para concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada 

procedente a presente ação nos termos da inicial. Em caso de 

procedência da ação requer os efeitos da tutela antecipada para imediata 

implantação do benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. I- 

Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 2528-10.2017.811.0008 - Código: 122865

Ação de Aposentadoria por Pensão por Morte/Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 20 de setembro de 2018 – 15h45min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Paulina Silva de Souza, RG:0302198-0 SSP/MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece a autora há 40 anos; Que 

ela ainda era solteira. Que o falecida era lavrador. Que o falecido 

trabalhou no Sitio Santana do Oeste, no munícipio de Barra do Bugres; 
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Que depois o falecido se mudou com a autora para uma Chácara; Que não 

sabe nome do local. Que o falecido morou uns 30 anos nessa Chácara. 

Que na época em que o falecido foi a óbito, ele já não trabalha mais, por 

causa de doença. Que depois do falecimento do marido, a autora passou 

dificuldades econômicas, já que chegou a levar cesta básica para a 

autora. Que o falecido nunca trabalhou na cidade. Que o falecido chegou 

a receber um auxílio-doença”. Dada a palavra ao Advogado do autor, às 

suas perguntas assim respondeu: “Que antes do falecimento do marido, a 

própria autora assumiu os serviços da Chácara”. Nada mais havendo a 

constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de 

Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

 Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 2528-10.2017.811.0008 - Código: 122865

Ação de Aposentadoria por Pensão por Morte/Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 20 de setembro de 2018 – 15h45min

NOME E QUALIFICAÇÃO: João Limas da Silva. RG: 251389 SSP/MT.

 Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o pai da autora há mais 

trinta anos. Que a autora já era casada com o Sr. Joaquim. Que o falecido 

trabalhava na lavoura. Que o falecido trabalhou no Santana, que é um 

sítio, no município de Barra do Bugres/MT; Que depois a autora e o 

falecido se mudaram para um Chácara que compraram. Que não sabe o 

ano, mas sabe que faz bastante tempo. Que nesse sítio ele plantava 

variadas culturas. Que a produção era para a família. Que a renda vinha 

só do Sítio. Que o falecido ficou uns 15 anos adoecido, e por isso ele não 

trabalhava. Que nesse período era os filhos do falecido que trabalhavam 

no Sítio. Que depois do falecimento do esposo a autora chegou a passar 

dificuldades. Que o falecido já trabalhou na Barralcool, mas não sabe no 

que ele trabalhava nem o período. Que o falecido chegou a receber um 

beneficio do governo, mas não sabe qual.”. Dada a palavra ao Advogado 

do autor, às suas perguntas assim respondeu: Que quando o falecido 

estava doente, a autora assumiu os serviços. Que até hoje a autora mora 

na Chácara.. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o 

presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica 

Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

 Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87846 Nr: 3627-54.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DURVAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137.269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A-MT, 

PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 3627-54.2013.811.0008 - Código: 87846

Ação de Aposentadoria por Pensão por Morte/Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 20 de setembro de 2018 – 16h15min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: João Durval Ferreira.

Advogado(a): Dr(a). Odair Donizete Ribeiro.

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da parte autora em alegações finais, 

manifestou-se nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada 

nesta data, as testemunhas ouvidas corroboraram os documentos 

juntados pela parte autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos 

legais para concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada 

procedente a presente ação nos termos da inicial. Em caso de 

procedência da ação requer os efeitos da tutela antecipada para imediata 

implantação do benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. I- 

Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 3627-54.2013.811.0008 - Código: 87846

Ação de Aposentadoria por Pensão por Morte/Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 20 de setembro de 2018 – 16h15min

NOME E QUALIFICAÇÃO: José Paes de Lima, RG: 2334561-6 .

 Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que o autor há pelo menos 22 anos. 

Que o autor já morava junto com a falecida, trabalhando na roça. Que eles 

trabalham na Usina Itamarati, local em que plantavam feijão, milho só para 

consumo próprio. Que depois eles foram para um sítio do INCRA, na 

Gavião, no município de Denise/MT. Que na época na morte da Sr. Antonia, 

o autor ainda era companheiro dela. Que a Sr. Antonia chegou a parar de 

trabalhar antes da morte por motivos de saúde. Que não sabe se o autor 

chegou a passar dificuldades financeiras pela morte da companheira, mas 

sabe que o autor continuou a trabalhar. Que não sabe se a falecida 

recebia benefício do governo. Que a falecida nunca trabalhou na cidade.”. 

Dada a palavra ao Advogado do autor, nada disse. Nada mais havendo a 

constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de 

Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

 Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 3627-54.2013.811.0008 - Código: 87846

Ação de Aposentadoria por Pensão por Morte/Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 20 de setembro de 2018 – 16h15min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Carlito Pereira do Nascimento, RG. 0136256-9.

 Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o autor há mais ou menos 

17 anos. Que o autor já estava junto com a falecida. Que a falecida 

trabalhava na roça. Que a falecida trabalha no Assentamento Fazenda 

Gavião, antes trabalhavam de diaristas na Itamarati. Que a falecida 

plantava mandioca, criava galinha, tinha hortas. Que não sabe se vendia a 

produção. Que a falecida vendia frango e ovo. Que a falecida fincou 6 

meses sem trabalhar por causa da saúde antes de morte. Que a falecida 

estava junto com o autor quando morreu. Que a falecida nunca trabalhou 

na cidade. Que depois do falecimento da companheira, o autor passou 

dificuldades financeiras. Que não sabe dizer se a falecida já recebeu 

algum benefício odo governo”. Dada a palavra ao Advogado do autor, 

nada perguntou. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou 

encerrar o presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura 

Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

 Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45672 Nr: 1840-92.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 212 de 527



 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GASQUES FERNANDES, LEILA 

CRISTINA LONGO SANDRI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Figueiró de Miranda - 

OAB:OAB/MT 16.890B, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor do ofício de 

fls.281/283.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133297 Nr: 497-80.2018.811.0008

 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: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, e sendo o caso, providenciar nova diligência pra 

Oficial de Justiça e/ou preparo para Carta Precatória.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000292-34.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESSICA APARECIDA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 25 de setembro de 2018. Senhor(a) 

JESSICA APARECIDA DA SILVA PEREIRA, Rua Ernesto Souza Ferraz, nº 

727, Bairro: Jardim Itamarati – Rural, Nova Olímpia - MT, CEP: 78370-000. 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: 15/10/2018 Hora: 15:00, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000292-34.2018.8.11.0008; Valor causa: 

$10,166.97; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JESSICA APARECIDA DA SILVA PEREIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Parte Ré: TELEFÔNICA 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: 1000424-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR ANTONIO DE FRANCA JESUS (REQUERENTE)

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 25 de setembro de 2018. Senhor(a) EDEMIR 

ANTONIO DE FRANÇA JESUS, Rua da Margarida, nº. 373, Bairro Jardim 

Alvorecer, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 22/10/2018 

Hora: 13:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000424-91.2018.8.11.0008; Valor causa: $25,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDEMIR ANTONIO DE FRANCA 

JESUS Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA - 

MT0015311A-O Parte Ré: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES 

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, Nº408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-32.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

EDER SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (REQUERIDO)

RUY FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária 

Substituta . Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

ORESTE SOUZA AZAMBUJA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária 

Substituta . Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14821935 - “ exposto, indefiro a inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.Publicação no 

Sistema PJE. -”- “O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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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: 1001043-55.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14822140 - “ Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000625-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA (ADVOGADO(A))

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

SANDRA JANE SCOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS SILVA GENESINI (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14822784 -“ Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1001115-42.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14823149 - “ Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1001074-75.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

SHEILA SOARES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14823202 - “ Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1001075-60.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

SONIA LUCIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14823257 - “ Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1001076-45.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

THATIANE DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14823359 -“ Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000332-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14823988 - “ Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000334-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)
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ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14824054 - “Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000336-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14824307 - ”Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000900-66.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14824921 - ”Diante do exposto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência formulado por VALERIA CARVALHO DA SILVA na 

Reclamação Cível proposta em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., 

com fundamento o artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.Publicação no 

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: 1000449-07.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE FIGUEIREDO MELLO (REQUERENTE)

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14825097 - ”Diante do exposto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência formulado por TEREZE DE FIGUEIREDO DE MELLO 

na Reclamação Cível proposta em desfavor de NATURA COSMÉTICOS 

S/A., com fundamento o artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no 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: 1000103-56.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14825258 - ”Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000102-71.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES DE LARA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14825381 - ”Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000128-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14825453 - ”Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000104-41.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DA COSTA VENTURA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 
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r,sentença ID do documento 14825644 - ”Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000138-16.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO PEREIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14825712 - ”Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000106-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROLINA DE JESUS (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14825889 - ”Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000145-08.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LORRAINE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14825979 - ”Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000153-82.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY SILVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14826229 - Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. E-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000123-18.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEANIELLE CAMPOS DE SOUZA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14742247 - Diante do exposto, EXTINGO O 

PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no artigo 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte credora 

habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial. 

Por fim, tendo em vista que a penhora realizada nos autos foi anterior à 

decisão proferida nos autos de recuperação judicial pelo juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro, tratando-se de crédito concursal, e não 

havendo concordância do devedor para a liberação, determino o 

desbloqueio devendo ser restituído à executada o valor da quantia 

bloqueada. Havendo requerimento, EXPEÇA-SE certidão de crédito.Após o 

trânsito em julgado, procedidas as anotações e expedido o alvará, 

ARQUIVEM-SE os autos.Publicação no 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: 1000157-22.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

AGUINALDO REI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14909572 - Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência formulado por AGUINALDO REI DA SILVA na 

Reclamação Cível proposta em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

com fundamento o artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.Publicação no 

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: 1000182-35.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO AMANCIO BISPO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14909817 - Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000183-20.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROGER MENEGAT CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14909898 - Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000210-03.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALINE ALVES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14910030 - “Diante do exposto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência formulado por ALINE ALVES DE MAGALHÃES na 

Reclamação Cível proposta em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

com fundamento o artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.Publicação no 

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: 1000184-05.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14910120 - “Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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: 1000203-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

VANESSA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14910198 - “Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIXANDRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

r,sentença ID do documento 14825829 - ”Ante ao exposto, indefiro a inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação 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.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97488 Nr: 913-19.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 9ª VARA CÍVEL DE LONDRINA/PR, MASSA FALIDA DA 

TEIXEIRA JUNIOR COMÉRCIO DE CEREAIS E MANUFATURADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA BOMBONATTO 

- OAB:PR/24.369, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fls. 106, para tanto suspendo o prazo por 30 (trinta) 

dias

 2. Decorrido o prazo oficie-se o Juízo Deprecante para que junte a 

presente missiva decisão acerca dos pedidos protocolizados às fls. 

107/111 nos autos nº 0003781-12.1996.8.16.0014 da 9ª Vara Cível da 

Comarca de Londrina

 3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60195 Nr: 1179-16.2012.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:, ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - OAB:40191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada as partes da 

data agendada para a perícia no dia 28 de setembro de 2018, ás13:00 

horas . Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101003 Nr: 2503-31.2018.811.0050

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GOMES DE OLIVEIRA

 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:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71283 Nr: 4243-63.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGILDO SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos, etc.

1. Analisando detidamente o presente encarte processual, vislumbro que o 

objeto apreendido listado no auto de apreensão de fl. 42.

 2. Não há nenhum requerimento de devolução, tampouco destinação do 

mesmo.

3. Constato que o valor dos bem é reduzido e o leilão destes demandaria 

um custo muito alto à União.

4. Desta forma, tendo em vista o princípio da razoabilidade, que deve 

orientar todos os atos judiciais e administrativos, DECRETO O PERDIMENTO 

do objeto (fl. 42) etiquetado e armazenado na sala de armas da diretoria.

5. Uma vez perdido, DETERMINO a DESTRUIÇÃO dos objetos apreendidos 

(fl. 42).

6. Por fim, cumprida a determinações, PROCEDA-SE às comunicações de 

estilo e, após, ARQUIVE-SE.

7. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79893 Nr: 717-20.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS BOTELHO, MAIKON MATEUS 

NUNES DOS SANTOS, PAULO CESAR ROSA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARIA 

ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT, MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos, etc.

1. Analisando detidamente o presente encarte processual, vislumbro que 

os objetos apreendidos foram listados no auto de apreensão de fl. 115.

 2. Não há nenhum requerimento de devolução, tampouco destinação dos 

mesmos.

3. Constato que o valor dos bens é reduzido e o leilão destes demandaria 

um custo muito alto à União.

4. Desta forma, tendo em vista o princípio da razoabilidade, que deve 

orientar todos os atos judiciais e administrativos, DECRETO O PERDIMENTO 

dos objetos (fl. 115) etiquetados e armazenados na sala de armas da 

diretoria.

5. Uma vez perdido, DETERMINO a DESTRUIÇÃO dos objetos apreendidos 

(fl. 115).

6. Por fim, cumprida a determinações, PROCEDA-SE às comunicações de 

estilo e, após, ARQUIVE-SE.

7. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE BELANDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS AV. RIO GRANDE DO SUL, 731NE , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 

33822440 NÚMERO DO PROCESSO: 1000744-15.2018.8.11.0050 VALOR 

DA CAUSA: R$ 29.032,73 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) REQUERENTE: AYMORE Advogados do(a) 

REQUERENTE: RAPHAEL NEVES COSTA - MT12411/A, RICARDO NEVES 

COSTA - MT0012410S, FLAVIO NEVES COSTA - MT0012406S, GIANOTTI 

AMADOR MORAES GOMES - MT0018216A-O PARTE E QUALIFICAÇÃO: 

Nome: ENIO JOSE BELANDI Endereço: RUA ANDIROBA, 1150, ZONA 

RURAL, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14. 2. O Banco Autor sustenta que firmou 

com o requerido um Contrato de Financiamento e, como garantia da dívida, 

o requerido transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse 

indireta do bem descrito na exordial. 3. Afirma que o(a) requerido(a) não 

cumpriu com o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas 

vencidas. 4. Com a petição inicial vieram os documentos. 5. É o breve 

relatório. Decido. 6. Analisando os autos, observo que o contrato anexado 

com a inicial traz em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem 

descrito na peça inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e 

apreensão. 7. Por sua vez, o requerido encontra-se constituído em mora 

por força da tentativa de notificação no endereço declinado no contrato, 

bem como se encontra nos autos a planilha atualizada de débito. 8. Assim, 

comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 

01.10.69. 9. Por consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO 

DE BUSCA E APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar. 10. 

LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso. 11. Efetivada a medida, 

CITE-SE o em consonância com o art. 212, § 2º do CPC para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC, podendo, ainda, em 05 

(cinco) dias a contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º 

e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 

10.931, de 03.08.04). 12. CIENTIFIQUEM-SE eventuais avalistas e 

expeçam-se mandados necessários. 13. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de setembro de 2018. PEDRO 

DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO Assinado Digitalmente

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 102187 Nr: 3081-91.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO AMBROZINO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

- OAB:20135/O, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 Vistos.

Vê-se que, nesta data, houve a juntada do r. Acórdão proferido no 

remédio heroico impetrado pela Defesa do reeducando (f. 141-149), em 

que a Colenda Terceira Câmara Criminal promoveu a alteração do regime 

(fechado) estabelecido no título judicial provisória.

Portanto, em razão do julgamento retrocitado, DETERMINO a SOLTURA do 

reeducando Celio Ambrozina Motta, já qualificado nos autos, devendo ser 

colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que 

permanecer preso.

No mais, considerando a impossibilidade de execução provisória de pena 

aplicada em regime semiaberto, determino o ARQUIVAMENTO destes 

autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do reeducando Celio 

Ambrozina Motta, já qualificado nos autos.

Transitada em julgado, procedam-se as baixas necessárias com as 

cautelas legais.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001518-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (EMBARGANTE)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EMBARGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001518-42.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Decisão. 

Vistos etc. Como se infere do art. 677 do Novo Código de Processo Civil, 

cabe ao embargante a prova sumária da posse ou da propriedade, desde 

logo oferecendo os documentos pertinentes e, também, arrolando as 

testemunhas que lhe interessar. Veja: “Art. 677. Na petição inicial, o 

embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da 

qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.” O 

mesmo diploma processual vincula o deferimento dos embargos, com a 

consequente expedição do mandado de manutenção ou de restituição, à 

comprovação, ainda que sumária, da posse ou da propriedade do 

embargante. Nas letras da lei: “Art. 678. A decisão que reconhecer 

suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido.” Impõe-se, então, a análise das 

alegações do Embargante, justamente para que se verifique o atendimento 

aos aludidos requisitos legais. De breve análise dos autos, vê-se a 

alegação de posse e de propriedade feita pelo Embargante. E, segundo se 

nota dos documentos correspondentes, a penhora lançada nos autos do 

Cumprimento de Sentença 876-91.2015.811.0051, Código 90312, ajuizado 

pela Embargada em face de Valéria Zacarias Gomes Chaves, teria sido 

determinada em 07 de maio de 2018, em momento posterior, portanto, à 

assinatura da autorização para transferência do veículo penhorado, feita 

em 27 de abril de 2018. Assim, ao menos no presente momento 

processual, os documentos juntados nos autos confirmam a existência de 

negócio jurídico anterior à penhora. Consequentemente, à época da 

constrição, a propriedade do veículo já havia sido transferida ao 

Embargante. Por isso é que, em cognição sumária, reconhece-se a prova 

sumária da propriedade dos Embargantes sobre o veículo penhorado, 

assim a determinar o sobrestamento dos atos expropriatórios, como 

consequência da aparente inexistência de responsabilidade patrimonial 

dele sobre a dívida executada nos autos apensos. Decido. Pelo exposto, 

RECEBO os presentes Embargos de Terceiro opostos por Edison 

Gonçalves de Andrade Junior em face de Dibens Leasing S.A. 

Arrendamento Mercantil. DEFIRO o pedido liminar aduzido pelo Embargante 

para DETERMINAR a suspensão dos atos expropriatórios que tenham por 

objeto o veículo já penhorado. JUNTE-SE cópia da presente decisão nos 

autos da mencionada execução, a fim de impedir o prosseguimento da 

expropriação do imóvel. Sem prejuízo, CITE-SE a Embargada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 29 de agosto 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001445-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

LUIZA MITIE TSURUTA (REQUERENTE)

NEWTON KOJI TSUZURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SERGIO FEGURI (ADVOGADO(A))

WELLINGTON COSTA BAIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WELLINGTON JESUS DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Autos nº 1001445-70.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. DESIGNO audiência para a oitiva da Testemunha do Requerente para 

o dia 22 de outubro de 2018, às 17:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE 

as Partes, por meio de seus Procuradores, e a Testemunha arrolada. 

OFICIE-SE ao Juízo deprecante, informando a data da realização do ato 

deprecado. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19439 Nr: 1787-84.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar, Lauro José de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77790 Nr: 2694-49.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silva & Pegoraro Ltda, Edson Alexandre da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT, Mariana Cristina Corrêa de Andrade - 

OAB:OAB/MT 15.549-0

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca das fls. 210/250, requerendo o que entender de direito, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140811 Nr: 755-58.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Escritório Contabil S/C Ltda - ME, 

Leandro Cezar Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o teor da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo indicar bens serem penhorados da 

executada, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124133 Nr: 2946-13.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdS, MFTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente , IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da 

audiência realizada, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001599-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (REQUERENTE)

O. L. B. J. (ADVOGADO(A))

R. A. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001599-88.2018.8.11.0051 Divórcio Consensual. Despacho. 

Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça, consoante estabelece o 

art. 189, II, NCPC. Dê-se vista dos autos ao representante do Ministério 

Público para manifestar sobre a presente ação. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de 

setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001640-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA YARA SIQUEIRA (REQUERENTE)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STECHOW (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001640-55.2018.8.11.0051 Ação de Arbitramento de 

Honorários. Despacho. Vistos etc. Extrai-se dos autos que a parte autora 

pretende o deferimento de tutela de urgência cautelar, consistente no 

sequestro, penhora ou outra medida idônea capaz de assegurar o futuro 

pagamento da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou do valor a 

ser arbitrado liminarmente por Vossa Excelência. Em ambos os casos, que 

o valor seja retido do crédito já disponível ao Réu na ação de execução 

por quantia certa autuada sob o n. 2297-68.2005.811.0051, no qual existe 

uma ordem judicial para a expedição de alvará em favor do Réu. De 

elementar conhecimento que, na atual sistemática implementada pelo novo 

Código de Processo Civil, a tutela provisória passou a ser o gênero do 

qual são espécies as tutelas de urgência e as de evidência, sendo que a 

primeira poderá ter natureza antecipada ou cautelar. É o que se infere do 

artigo 294 do NCPC, in verbis: 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. Sobre o tema LUIZ GUILHERME 

MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: Tutelas 

provisórias. O legislador agrupou sob o gênero tutelas provisórias tanto as 

tutelas satisfativas como as tutelas cautelares que porém ser prestadas 

mediante cognição sumária, isto é, fundadas em juízo de probabilidade 

(art. 300, CPC). A técnica antecipatória pode dar lugar a uma decisão 

provisória que satisfaça desde logo o direito da parte fundada na urgência 

ou na evidência. A tutela cautelar, porém, é sempre fundada na urgência 

(art. 301, CPC). O legislador buscou caracterizar a urgência que dá lugar à 

tutela provisória no art. 300 e a evidência no art. 311. (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 306). 

Não menos cediço que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciam-se no juízo de 

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

útil do processo, consoante estabelece o artigo 300, caput, do NCPC, a 

seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que a tutela de urgência de caráter cautelar 

mantém escopo básico de assegurar o direito pretendido. E o raciocínio 

acima explanado guarda sintonia com o disposto no artigo 301, do NCPC 

que dispõe: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 

protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Convém explicitar, ainda, que malgrado as 

diretrizes consagradas no artigo acima citado, o hermeneuta a elas não 

deve subsumir-se, já que não são hipóteses de incidência de estirpe 

taxativa, mas sim, meramente exemplificativas. A propósito, NELSON 

NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY dissertam: 2. Medidas 

para assecuração do direito. São possíveis todas as medidas que visem 

ao resguardar do direito pretendido, motivo pelo qual o rol indicado neste 

dispositivo é enumerativo. 3. Arresto e sequestro. Este dispositivo traz as 

definições do arresto e do sequestro que já eram correntes em doutrina 

na época da vigência do CPC/1973. Note-se, todavia, que há uso da forma 

verbal “pode”, o que indica que o juiz não precisa se ater a essa medidas 

nos casos mencionados no parágrafo, caso uma outra medida se 

apresente mais adequada. (in Comentários ao código de processo civil. 2ª 

tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 860). Nesse panorama, 

conclui-se que os requisitos para sua perfecbilização repousam na 

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

útil do processo. Na hipótese, a medida postulada não merece 

deferimento, notadamente porque o contrato é verbal e a presente ação 

busca justamente o arbitramento dos honorários advocatício, o que, por 

óbvio, requer dilação probatória. Além disso, conforme se extrai dos 

áudios colacionados nos Ids. 15217062, 15217030 e 15217023, afirma 

com veemência, que os honorários advocatícios foram recebidos em vida 

pelo de cujus Eliel Alves de Sousa. Não isso bastasse, numa análise 

apurada dos autos de Código n. 12810, em trâmite nesta 2ª Vara da 

Comarca de Campo Verde/MT, a parte ré, naqueles autos, é executado e 

não exequente, sendo que o valor a ser liberado em seu nome trata-se de 

verbas salariais, cuja decisão de insubsistência da penhora fora proferida 

por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.640.160-MT 

(2016/0308788-0), não podendo, assim, ser objeto de penhora no rosto 

dos autos. Da mesma forma, inexiste nos autos qualquer informação 

capaz de presumir a ocorrência de atos negociais eventualmente 

realizados pelo requerido, capazes de comprometer o patrimônio deste a 

tal ponto que venha a prejudicar os direitos da autora em caso de 

julgamento procedente da ação. Nesta linha de intelecção, por meio de um 

juízo de convicção de natureza provisória em uma apreciação sumária da 

matéria, limitada aos elementos trazidos aos autos pela parte requerida, 

conclui-se por não comprovados os requisitos ensejadores da medida 

cautelar. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO: a) INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. b) REMETAM-SE 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as 

partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual 

do conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC; c) 

CITE-SE a parte contrária para que compareça à sessão de 
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conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou 

Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

NCPC); d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado, salvo se for assistida pela Defensoria Pública; 

e) CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC); f) DEVERÁ o requerido 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º 

NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC); g) ADVIRTAM-SE 

as partes que o seu não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob pena de 

serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 

341 do NCPC; i) Apresentada na peça contestatória quaisquer das 

matérias elencadas no art. 338 do NCPC, desde já, FACULTO à autora no 

prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as 

providências do art. 339 no NCPC; j) Por fim, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor a fim de retificar o campo “Objeto da Ação”, fazendo 

constar “ Ação de cobrança pelo procedimento comum”. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 11 

de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001640-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA YARA SIQUEIRA (REQUERENTE)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STECHOW (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), acerca da 

audiência de conciliação designada pelo CEJUSC, que se realizará Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 08/11/2018 Hora: 14:30 , 

no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 25 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21948 Nr: 4267-35.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha, Antonio César dos Santos, 

Rosemary Grandi dos Santos

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

Merlin - OAB:OAB/MT 13571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 INTIMO a PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador, para tomar 

conhecimento da realização do leilão judicial designado para as seguintes 

datas: PRIMEIRA PRAÇA: 31/10/2018 às 13:30 horas, por preço não 

inferior ao da avaliação. SEGUNDA PRAÇA: 07/11/2018 às 13:30 horas, 

pela melhor oferta, exceto pelo preço vil, 70% (setenta por cento) do valor 

da avaliação. LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum 

desta Comarca, sito na Rua Fortaleza, S/N - Centro - Campo Verde/MT – 

CEP 78840-000 e pela rede mundial de computadores através do site 

www.faleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DO BEM: “Imóvel rural d’ora em diante 

denominado Fazenda “Canaã II”,, constituído pelo lote nº 17, do loteamento 

Rio Alegre, situado neste município e Comarca de Campo Verde/MT. 

Características e confrontações do imóvel: Um imóvel rural, constante de 

um lote de terras de campo, d’ora em diante denominado Fazenda “Canaã 

II”, constituído pelo lote nº 17, do loteamento Rio Alegre, situado neste 

município e Comarca de Campo Verde/MT, o qual possuí formato irregular, 

medindo a área superficial de 420,0000 has. (quatrocentos e vinte 

hectares), dentro dos seguintes limites e confrontações: Do marco 01 ao 

marco 02, rumo 68º10’NE e distância de 650,00 metros, confrontando com 

terras de Macário Perez Pria e outros; do marco 02 ao marco 03, rumo de 

45º10’SE e distância DE 6.850,00 metros, confrontando com o lote 08; do 

marco 03 ao marco 04, rumo de 32º30’SW e distância de 615,00 metros, 

confrontando com terras de José da Silva Campos; do marco 04 ao marco 

01, rumo de 45º10’NW e distância de 7.240,00 metros, confrontando com 

o lote 16.” Imóvel matriculado sob nº 2.252 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Campo Verde/MT. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 10.960.000,00 

(dez milhões, novecentos e sessenta mil reais) em 20 de julho de 2017. 

VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 11.375.007,52 (Onze milhões 

trezentos e setenta e cinco mil, sete reais e cinquenta e dois centavos) em 

11 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14286 Nr: 219-67.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda, Ludovico Antonio 

Merighi, Alexandre Merighi, Gian Carlo Leão Preza, Fabiana Hernandes 

Merighi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Lopes Posser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Ribeiro Martins 

- OAB:4112/MT, Francisco de Carvalho - OAB:1792/MT

 INTIMO às PARTES, na pessoa de seu procurador, para tomar 

conhecimento da realização do leilão judicial designado para as seguintes 

datas: PRIMEIRA PRAÇA: 31/10/2018 às 13h30min, por preço não inferior 

ao da avaliação. SEGUNDA PRAÇA: 07/11/2018 às 13h30min, pela melhor 

oferta, exceto pelo preço vil, considerando como tal valor inferior a 70% 

(setenta por cento) do valor da avaliação. LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS 

PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Rua Fortaleza, s/nº - 

Jardim Campo Real – Campo Verde/MT – CEP 78840-000 e pela rede 

mundial de computadores através do site www.faleiloes.com.br, a partir 

do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se 

na mesma data e horário do leilão presencial. DESCRIÇÃO DO BEM: “50% 

do lote de terras, denominado “Fazenda Torre”, correspondente a 24,20 

hectares do imóvel descrito matrícula nº 10.173 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Jaciara/MT conforme segue: Um lote de terras, com 48,40 

hectares (quarenta e oito hectares e quarenta ares), comum com a área 

de maior porção com 242 has, sem denominação, que neste ato passa a 

denominar-se “Fazenda da Torre”, situada neste município e Comarca de 

Jaciara, Estado de Mato Grosso. De acordo com o Laudo de Avaliação o 

imóvel abrange uma área a ser avaliada de 24,20 has, sendo 

caracterizada da seguinte forma: Terras mecanizadas (área aberta) de 

agricultura, possuindo como características solo de boa fertilidade e 

topografia plana. Observação: A matrícula do imóvel nº 17.172 do Cartório 

de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, encontra-se na integra no site do 

leiloeiro www.faleiloes.com.br. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 363.000,00 

(trezentos e sessenta e três mil reais) em 10/12/2010. VALOR 

ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO DE ACORDO COM O SITE DO TJDFT: R$ 

574.214,76 (quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e quatorze reais e 

setenta e seis centavos) em 14/09/2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001279-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES (ADVOGADO(A))

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EXEQUENTE)

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KARLA FABIANA GOMES DA SILVA

 

Autos nº 1001279-38.2018.8.11.0051 Execução para Entrega de Coisa 

Incerta. Despacho. Vistos etc. De início, tendo em vista que a dívida 

extrapola o valor da caução oferecida no Id. 14710632, e, considerando 

que a matrícula data de 2005, INTIME-SE a parte autora para que 

apresente cópia do referido documento devidamente atualizado. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 17 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-32.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAUDILENE APARECIDA ROSA DE SA (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010211-32.2014.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Assim, DEFIRO 

o pedido aduzido pela Exequente por meio da petição de ID 12293452, 

para solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome da parte Executada. Procedida consulta, o 

resultado foi positivo, conforme extrato juntado, e foi, DETERMINADO, 

desde logo, a indicação da restrição no cadastro doS veículoS, inclusive a 

de circulação, nomeando, desde logo, a parte Exequente como 

Depositária. Caberá a Exequente informar o local onde os veículos podem 

ser localizados, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados, no prazo de 15(quinze) dias. Nessa hipótese, DETERMINO a 

pronta avaliação dos bens, intimando-se as Partes para que se 

manifestem sobre o laudo correspondente. Infrutífera as providências 

retro, INTIME-SE a Exequente para que requeira o que entender de direito 

em 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000150-66.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Diante da ausência de pagamento do executado, impulsiono o feito a fim 

de intimar o autor para que dê prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011066-50.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE LANZARIN (EXEQUENTE)

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA CRISTINA SIQUEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

JOAO ALBERTO DE MEO (EXECUTADO)

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO (ADVOGADO(A))

NETWORK ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LIMITADA - EPP 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para no prazo legal, dar o devido impulso ao processo, sob pena 

de arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000058-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA MARIA PEDROSO FERNANDES (EXEQUENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000058-54.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Converta-se 

em cumprimento de sentença e retifique-se o polo passivo da demanda. 

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 Exequente ID 11487412 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, 

16 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020019-27.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI (ADVOGADO(A))

MANOEL D ABADIA ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000141-05.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

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

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE TEREZINHA GROMANN (RÉU)

DARCI GROMANN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste acerca da não 

citação e intimação dos requeridos, e, casa queira a reiteração da 

diligência que proceda desde já o recolhimento da complementação da 

diligência do oficial de Justiça para posterior remessa do mandado para a 

central de distribuição. Canarana-MT, 25 de setembro de 2018. MARIA 

AMELIA DEDONE COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE CANARANA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34781658

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000355-93.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

MARCELO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

VERCIDINO CECATTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)
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Vistos. Considerando a decisão proferida na ADPF 165/DF perante o STF 

na qual entabulado acordo para a voluntária adesão de poupadores no 

prazo de 24 (vinte e quatro) meses, suspendo o feito pelo prazo 

estipulado pelo STF. Deve a autora, caso queira aderir ao acordo, 

i n f o r m a r - s e  n o s  m e i o s  p r ó p r i o s 

(https://www.pagamentodapoupanca.com.br). Ao arquivo provisório pelo 

prazo da suspensão. Relego a apreciação do pedido de isenção de 

custas para posterior manifestação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-97.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. C. I. (ADVOGADO(A))

B. V. X. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA XAVIER OAB - 011.648.091-21 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos a parte Exequente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a contestação 

apresentada pela parte Requerida no dia 05 de setembro de 2018 (ID 

15197609). Canarana-MT, 17 de setembro de 2018 MARIA AMELIA 

DEDONE COSTA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000368-92.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: FREDERICO DUNICE 

PEREIRA BRITO - DF21822, para que providencie(m) o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos, em conformidade com a certidão do oficial de 

Justiça a seguir transcrita: "Certifico que não foi Possível dar cumprimento 

ao Mandado, pois não houve recolhimento de diligencias do Oficial de 

Justiça para cumprimento, que segue: Certifico que para devidos fins que 

a quilometragem a ser percorrida para o cumprimento da diligência do 

mandado é de 3 zonas urbanas (ida e volta), perfazendo o valor de R$ 

38,85 (trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), a ser pago conforme 

portaria de nº 053/16. Deverá ser gerada a guia de pagamento de 

diligência do Oficial de Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo 

ser encaminhado o comprovante de pagamento para este Juízo."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-60.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, manifestação do executado 

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI. Assim, nos termos do Provimento 

056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao exequente para manifestação no 

prazo legal. Canarana-MT, 25 de setembro de 2018. MARIA AMELIA 

DEDONE COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34781658

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000158-41.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (REQUERENTE)

BRUNO DEON ROSSATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE CAVICHIOLI (REQUERIDO)

 

Vistos, Diante do teor da certidão retro (id 13967171) reitere-se a 

intimação à parte autora para efetivo recolhimento da diligência do Senhor 

Oficial de Justiça, sob pena de devolução da missiva ao Juízo deprecante. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000142-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

NEY WILSON PEREIRA (RÉU)

VERA DIEHL PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do 

Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao requerente para que 

se manifeste acerca da não citação do requerido Ney Wilson Pereira, 

sendo que, caso queira a reiteração da diligência, que providencie o 

recolhimento da diligência e junte-o aos autos, no prazo legal. 

Canarana-MT , 25 de setembro de 2018. MARIA AMELIA DEDONE COSTA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34781658

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-30.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

F. L. S. MENEZES - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores. 

Após, intime-se a parte executada para que se manifeste acerca da 

petição de Id. 14410051. Por fim, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 05 de setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-88.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER (REQUERIDO)

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO SCHUSTER (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a Promovente, 

na pessoa de seu procurador, para requerer o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Canarana-MT, 25 de setembro de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000659-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DA SILVA LARANJEIRA (REQUERIDO)

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA (ADVOGADO(A))

FREDERICO MACHADO ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade intimar o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 25 de setembro de 2018. ELIANE ROSA CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000500-67.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE JAMES MONTEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA LEMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CARMO DA CRUZ (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o 

dia 7/11/2018, às 14h30min, no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos de Chapada dos Guimarães, no Fórum local, bem como 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 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, 25 de 

setembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000811-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

ROBERT RONDON OURIVES (AUTOR(A))

WELSON ALMEIDA BARRETO (AUTOR(A))

RICARDO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR NICOLETTI (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, 

designada para o dia 13/11/2018, às 15:00 horas, a ser realizada pelo 

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Fórum 

local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

LEONTINA ARAUJO MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000810-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FORTUNATO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000577-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

DIONIZIA ALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-03.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LOURDES FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LOURENCO MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000508-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000512-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA CAETANO DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000562-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

CELIA DE FATIMA POLIZER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-11.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TEREZINHA HEKERT EBERT (AUTOR(A))

MARIANA TELLES TANURE (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000673-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

OTACILIO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

CELSA MARIA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18713 Nr: 1379-77.2007.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivani de Souza Sum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198 - MT, JOSE DE DEUS LIMA - OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

BRASILÂNDIA, pelos motivos declinados na inicial.

 A parte executada foi citada e o feito correu diante da normalidade.

 Na petição retro, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada e requereu a extinção do presente feito.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito tributário, desta feita, julgo extinto o presente 

processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação 

do débito.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu azo ao 

ajuizamento da demanda.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40896 Nr: 3385-18.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thays Carla Maciel Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da correspondência devolvida às fls.29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41202 Nr: 3545-43.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nagib Kruger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 27, do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40859 Nr: 2856-96.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaura Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36903 Nr: 3584-11.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Caruo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do oficial de justiça que deixou de citar o executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40454 Nr: 3141-89.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do oficial de justiça que deixou de citar o executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40815 Nr: 2852-59.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Dolores Bueno Tozato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do oficial de justiça que deixou de citar o executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40918 Nr: 2705-33.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Conceição Vieira de Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do oficial de justiça que deixou de citar o executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40922 Nr: 2708-85.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Const. Rodrigues de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do oficial de justiça que deixou de citar o executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41081 Nr: 3304-69.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudy Muxfeldt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do oficial de justiça que deixou de citar o executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41163 Nr: 3260-50.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Reindel Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do oficial de justiça que deixou de citar o executado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015753-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE CAPOCCI (AUTOR(A))

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VINICIUS FREITAS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1015753-78.2017.811.0041 Vistos, etc. I. Ante o declínio da competência 

do juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da 

Capital, ratifico os atos processuais ali praticados. II. Afasto, de plano, a 

preliminar de inépcia da inicial, levantada em sede de contestação, uma 

vez que a ausência de juntada de comprovante de endereço da parte 

autora, não é requisito essencial ao ajuizamento da demanda, nos termos 

em que preconiza o art. 320 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, 

tem entendido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL 

- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL 

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça.” (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora 

Desembargadora Serly Marcondes Alves, DJe 3.7.2018 – sem grifo no 

original) III. Assim, não havendo outras questões processuais pendentes, 

declaro saneado o processo. IV. Acerca do ônus da prova, conforme 

disciplina o art. 357, III do CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, 

cabendo ao autor provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao 

requerido os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do 

autor. V. Não sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. Posteriormente, venham os autos conclusos para 

análise, conforme art. 370 do CPC. VI. Certifique-se eventual silêncio. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 24 de 

setembro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75705 Nr: 2710-16.2015.811.0024

 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: NILTON DO NASCIMENTO, Nivaldo do Nascimento, 

NILSON DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SIQUEIRA DE SOUZA, PEDRO 

FERREIRA CRUZ, FRANCISCO DE PAULA MARTINS DA SILVA , DIRCEU 

FERREIRA DE SOUZA, ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO, AQUINO MARIO DA 

SILVA, MARIA DE ARRUDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado da parte Interessada, Município de 

Chapada dos Guimarães, proprietário do imóvel em questão, para que 

manifeste interesse no feito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99680 Nr: 5673-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000803-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO TAMARINO MURTA (AUTOR(A))

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000803-81.2018.8.11.0024; 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. III. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no neste sentido, já que a parte autora se enquadra na hipótese no art. 

1.048, I, do CPC. IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, constata-se que 

não se faz presente, 'prima facie', a probabilidade do direito invocado, 

pois, in casu, infere-se imprescindível que a prova testemunhal 

complemente a documentação existente nos autos no sentido de 

comprovar o implemento de todos os requisitos legais necessários à 

concessão do benefício almejado. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. V. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo 

de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). VII. Contestada a 

ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC). VIII. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 25 de setembro de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERENITA ROMANA FRANCISCA (AUTOR(A))

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000958-84.2018.8.11.0024; 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. III. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no neste sentido, já que a parte autora se enquadra na hipótese no art. 

1.048, I, do CPC. IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, constata-se que 

não se faz presente, 'prima facie', a probabilidade do direito invocado, 

pois, in casu, infere-se imprescindível que a prova testemunhal 

complemente a documentação existente nos autos no sentido de 

comprovar o implemento de todos os requisitos legais necessários à 

concessão do benefício almejado. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. V. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo 

de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). VII. Contestada a 

ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC). VIII. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 25 de setembro de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA CONCEICAO BEZERRA (REQUERENTE)

ERIKA BORGES SOLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 15410602, para, 

querendo, impugnar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Provimento 

n.° 68/2018-CNJ. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de setembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010245-54.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MATILDE HAEBERLIN (REQUERENTE)

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 15438311. 

Chapada dos Guimarães-MT, 25 de setembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INGREDY LUANNA DA MATA (INTERESSADO)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 Hora: 13:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 25 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 227 de 527



Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-94.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

INGREDY LUANNA DA MATA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 Hora: 14:00 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 25 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INGREDY LUANNA DA MATA (INTERESSADO)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 Hora: 14:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 25 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-34.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

INGREDY LUANNA DA MATA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 Hora: 14:30 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 25 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOILSON DA GUIA GONCALVES (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 Hora: 14:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 25 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 14955394, para, 

querendo, impugnar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Provimento 

n.° 68/2018-CNJ. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de setembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000928-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

VILMAR DOS SANTOS MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora, Dr. RODRIGO DE 

FREITAS RODRIGUES, de que foi designado o dia 07 de novembro de 

2018, às 14h30m (quarta-feira), para realização de audiência de 

CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de Colider/MT, determinação de id. 

13830280 constante nos autos, devendo comparecer ACOMPANHADO de 

seu constituinte, com incumbência de sua comunicação, salientando que 

as partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil. Colider/MT, 25 de setembro de 

2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001887-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. F. (ADVOGADO(A))

C. S. D. (REQUERENTE)

A. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001887-02.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ALEX 

DOS SANTOS CHIOTTI, CAMILA SUELEN DELCHINAIDER REQUERIDO: 

JUÍZO DA COMARCA DE COLIDER/MT Vistos. As partes firmaram acordo 

no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao pleito. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o 

processo extinto, com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na 

forma ajustada pelas partes, salvo se beneficiárias da justiça gratuita, 

caso em que 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. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, consoante o art. 317, 

§ 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Cientifique-se o Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, caso seja necessário, 

expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários para a 

averbação junto ao Cartório competente, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002169-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. (REQUERENTE)

L. C. (ADVOGADO(A))

R. V. F. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:
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M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002169-40.2017.8.11.0009 REQUERENTE: 

RICARDO VINICIUS FERREIRA GUERRA, ROSANGELA ROCHA DOS 

SANTOS Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. O Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente ao pleito. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo 

extinto, com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes, salvo se beneficiárias da justiça gratuita, caso em 

que 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. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, consoante o art. 317, 

§ 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Cientifique-se o Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, caso seja necessário, 

expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários para a 

averbação junto ao Cartório competente, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 20 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000951-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FELIX GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI (AUTOR(A))

LUIZ DA PENHA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HENRIQUE DA SILVA (RÉU)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

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, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”. COLÍDER, 25 de fevereiro de 2018. Patrícia Novaes 

Costa Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001324-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAINE XAVIER PEREIRA (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 12573834. COLÍDER, 25 de setembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001295-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coletividade de Credores (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001295-21.2018.8.11.0009. AUTOR(A): DORCIDIO 

MARENGO E CIA LTDA - ME RÉU: COLETIVIDADE DE CREDORES Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de pedido de recuperação judicial c.c. pedido de 

tutela de urgência proposto por G. MARENGO & CIA LTDA EPP - 

AGROVALE, sociedade empresária devidamente qualificada e 

representada nos autos. Segundo a inicial, a empresa, que comercializa 

produtos agropecuários, foi adquirida em agosto de 2014 por Dorcidio 

Marengo e Grasiele Marengo, e, em fevereiro de 2015, sob os efeitos da 

crise econômica, os administradores contrataram financiamentos com 

instituições bancárias e passaram a trocar cheques com agiotas/factoring 

a juros elevados. Além disso, iniciada a comercialização de sementes e 

herbicidas aos produtores rurais, a operação resultou prejuízo de 

aproximadamente R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) decorrente de 

quebra contratual pelo fornecedor do valor pactuado e ao cobrado na 

entrega, o que reduziu a margem de lucro da empresa, bem como pela 

inadimplência dos clientes diante da ineficácia das sementes, que não 

germinaram após o plantio. Ainda consoante a exordial, em 2017, a 

sócia-administradora ausentou-se de suas atribuições empresariais por 

motivos de saúde, o que deu azo ao descontrole financeiro do 

empreendimento. Substituído um dos sócios em novembro daquele ano, a 

situação se agravou pela baixa comercialização de animais bovinos e alta 

dos preços dos produtos agropecuários. Daí requer a recuperação judicial 

da empresa com a suspensão de todas as ações e execuções em trâmite 

em seu desfavor, além das restrições de crédito e apontamentos nas 

serventias extrajudiciais desta Comarca e de quaisquer outras que 

possam existir protestos, bem como a abstenção de novas inserções dos 

órgãos de crédito, tais como SERASA, SPC, CCF, CADIN, SCPC, 

SISBACEN. Concedeu-se o parcelamento das custas processuais em 06 

(seis) parcelas mensais e sucessivas, na forma dos §§ 7º e 8º do art. 468 

da CNGC, e se determinou a emenda à petição inicial por ausência de 

preenchimentos de requisitos elencados nos arts. 48 e 51 da Lei 

11.101/05 (Num. 15096010 - Págs. 1/2). Sobreveio a emenda (Num. 

15111575 - Págs. 1/3), ocasião em que a parte autora acostou 

comprovante de complementação das custas e taxas judiciais (Num. 

15148439 - Pág. 1). Certidão do competente Gestor Judiciário informando 

o equívoco daquela na emissão da guia e pagamento das custas judiciais 

(Num. 15202658 - Pág. 1). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do parcelamento 

das custas processuais Concedido o parcelamento das custas 

processuais em favor da parte autora, a zelosa Secretaria Judicial 

expediu ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (DCA) comunicando a respeito. O DCA 

cadastrou o parcelamento no sistema e orientou a respeito do 

procedimento para recolhimento, em que a parte autora, ao especificar o 

processo para distribuição, seria alertada pelo sistema sobre o 

parcelamento de custas, quando seria possível escolher a primeira 

parcela para pagamento. Todavia, a parte autora gerou guia de 

recolhimento de complementação de custas e taxas judiciais ao invés de 

guia de distribuição/mediação, o que frustrou o alerta acima mencionado, 

deixando a primeira parcela pendente de recolhimento. Tal circunstância 

gerou embaraços na prestação jurisdicional, uma vez que os servidores 

da Secretaria Judicial tiveram de acionar o DCA para resolver o equívoco 

e dar o consequente impulso processual. Porém, considerando que o valor 

arrecadado da guia de complementação de custas e taxas judiciais de 

Num. 15148439 - Pág. 1 corresponde ao valor da primeira parcela da guia 

de distribuição/mediação, conforme se vê do Num. 15202729 - Pág. 3, e 

que não houve prejuízo ao erário público, é de se autorizar, 

excepcionalmente, a regularização pelo DCA. Ressalta-se que o não 

pagamento na data prevista implicará o vencimento antecipado das 

prestações restantes, devendo a Secretaria Judicial intimar a parte autora 

para recolher o saldo integral das custas processuais, de uma única vez, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. A Secretaria Judicial deverá ainda 

atentar-se para os termos da presente decisão, conferindo e certificando 

o recolhimento de uma a uma das parcelas. II.2 - Do processamento da 
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recuperação judicial O art. 48 da Lei 11.101/05 estabelece os 

pressupostos para que o devedor possa requerer a recuperação judicial: 

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento 

do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos 

e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido 

e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em 

julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 

(cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III – não ter, há 

menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com 

base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; III - não ter, 

há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial 

com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – 

não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio 

controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta 

Lei. § 1º. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo 

cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio 

remanescente. § 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por 

pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput 

deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da 

Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.” 

Considerando que a parte requerente declarou na exordial que exerce 

atividade há mais de 02 (dois) anos, considerado cadastro nacional de 

pessoa jurídica com abertura em 16/10/2014, além da inscrição na Junta 

Comercial de mesma data e o balanço patrimonial desde o ano de 2016; 

jamais foi falida ou obteve a concessão de recuperação judicial, além do 

que, nunca foi condenada pela prática de crime falimentar, consoante 

certidões negativas acostadas, admite-se as declarações, até porque, 

nos termos do art. 171 da Lei 11.101/05, é crime prestar informações 

falsas no processo de falência, recuperação judicial ou de recuperação 

extrajudicial. Já o art. 51 da Lei 11.101/05 especifica os documentos que 

devem instruir a petição inicial: “Art. 51. A petição inicial de recuperação 

judicial será instruída com: I – a exposição das causas concretas da 

situação patrimonial do devedor e das razões da crise 

econômico-financeira; II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 

(três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para 

instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação 

societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço 

patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração 

do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo 

de caixa e de sua projeção; III – a relação nominal completa dos credores, 

inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do 

endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do 

crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos 

e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente; IV – a 

relação integral dos empregados, em que constem as respectivas 

funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o 

correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 

pendentes de pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no 

Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de 

nomeação dos atuais administradores; VI – a relação dos bens 

particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; 

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas 

eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em 

fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas 

respectivas instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de 

protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e 

naquelas onde possui filial; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de 

todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de 

natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores 

demandados. § 1º Os documentos de escrituração contábil e demais 

relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão 

à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização 

judicial, de qualquer interessado. § 2º Com relação à exigência prevista no 

inciso II do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno 

porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos 

termos da legislação específica. § 3º O juiz poderá determinar o depósito 

em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1o e 2o deste artigo 

ou de cópia destes.” Neste sentido, dos documentos que subsidiam a 

inicial, vê-se que a parte autora cumpriu as exigências acima declinadas. 

A fim de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

da parte autora, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica (art. 47 da Lei 11.101/05), o pedido de processamento da 

recuperação judicial merece acolhimento. II.3 - Do administrador judicial 

Nomeio como administrador judicial a empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 25.313.759/0001-55, 

representada pelo advogado RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, inscrito 

na OAB/MT n.º 9764-A, com endereço na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, n.º 2.254, 10º Andar, sala 1006, Edifício American B. Center, 

que deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação e para, em 48 

(quarenta e oito) horas, assinar, na sede deste Juízo, o termo de 

compromisso (art. 33 da Lei 11.101/05), bem como proceder na forma do 

art. 22 da citada Lei. Considerando a capacidade de pagamento do 

devedor, o pequeno grau de complexidade dos trabalhos e por se tratar 

de empresa de pequeno porte, nos termos do art. 24, § 5º, da Lei 

11.101/05, fixo a remuneração do Sr. Administrador em R$ 13.948,75 

(treze mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 

que corresponde a 1% (um por cento) do valor total devido aos credores 

(R$ 1.394.875,24). Determino à parte autora o depósito do adiantamento 

de 60% (sessenta por cento) sobre o total dos honorários, ou seja, R$ 

8.369,25 (oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos), diretamente na conta indicada pelo Administrador, no prazo de 

30 (trinta) dias. O saldo remanescente (40%), que corresponde a R$ 

5.579,50 (cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta 

centavos), deverá ser depositado em juízo, na Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, vinculado aos presentes autos, após o 

encerramento da recuperação judicial, com a prestação de contas e 

relatório circunstanciado, nos termos do § 2º, do art. 24, da Lei 11.101/05. 

O administrador judicial, dentre suas atribuições legais, no prazo de 30 

(trinta) dias, deverá informar ao juízo a situação da empresa recuperanda, 

para fins de fiscalizar as atividades do devedor e apresentar relatório 

mensal das atividades do devedor, nos termos do art. 22, inciso II, alíneas 

“a” (primeira parte) e “c”, da Lei 11.101/05, e, caso necessária a 

contratação de auxiliares (contador, advogado, economista etc), deverá 

informar e apresentar minuta de contrato no prazo de 10 (dez) dias. Os 

relatórios mensais de atividades da recuperanda, a serem apresentados 

pelo administrador judicial, devem trazer a devida interpretação dos dados 

contábeis registrados nos documentos por ele juntados, devendo 

mencionar que atividades a empresa vem desenvolvendo nesse período 

com a devida correlação entre as informações contábeis e a realidade 

apurada em suas diligências naquela (empresa), bem como mencionar 

quaisquer outras informações relevantes. Com a juntada aos autos dos 

relatórios mensais das atividades do devedor, os credores (interessados 

diretos) e a empresa em recuperação poderão tomar ciência de seu 

conteúdo nos autos principais, independente de intimação diante de sua 

periodicidade, para se pronunciarem, se assim o quiserem, e requerem o 

que entender de direito. II.4 - Da tutela de urgência O pedido de tutela de 

urgência não merece acolhimento. O art. 300 do NCPC estabelece que a 

tutela provisória de urgência antecipada será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à 

propositura da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, a suspensão de 

protestos e inscrições em órgãos de proteção ao crédito não se encontra 

entre os efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação 

judicial. Isso porque o processamento da recuperação judicial não atinge o 

direito material dos credores, não havendo falar em exclusão/suspensão 

das negativações/protestos antes da homologação do plano de 

recuperação judicial. Dispõe o Enunciado 54 da I Jornada de Direito 

Comercial do CJF/STJ: “ENUNCIADO 54. O deferimento do processamento 

da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do 

nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de 

protestos.” Por isso, somente após concedida a recuperação judicial, com 

a homologação do plano e a novação dos créditos, é que pode haver a 

retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes. No 

respeitante, precedente do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 
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CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa 

que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a 

documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o 

processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de 

formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos 

créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre 

outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a 

suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, 

inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina 

a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na 

recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga 

negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de 

recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do 

empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de 

eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade 

empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da 

falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 

material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 

do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (STJ, 

REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) - sem destaques no original. No 

mesmo sentir, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE – 

ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – 

PRECEDENTE DO STJ (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – 

ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. O 

deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a 

exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do 

nome do devedor nos Cadastros de Inadimplentes, assim como nos 

Tabelionatos de Protestos de títulos. Precedente: “5. Como o deferimento 

do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos 

credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, 

por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos 

tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no 

Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso 

especial não provido.” (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 02/6/2015).” (TJ-MT, AI 

134028/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017) - sem 

destaques no original. Assim, por ausência de previsão legal e em 

consonância com o entendimento jurisprudencial, não há como se acolher 

o pleito. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) com base no art. 52 da Lei 

11.101/05, DEFIRO o processamento da recuperação judicial da empresa 

G. MARENGO & CIA LTDA EPP, nome fantasia “AGROVALE”, empresa de 

pequeno porte, inscrita no CNPJ sob nº 21.241.117/0001-37, instalada na 

Avenida Colonizador Roque Guedes, nº 972, Bairro Jardim Eldorado, Setor 

Leste, em Colíder e, consequentemente, DETERMINO a suspensão do 

andamento de todas as ações ou execuções contra a parte autora, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir desta data (art. 6º, § 

4º, da Lei 11.101/05), permanecendo os respectivos autos nos juízos em 

que se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do 

art. 6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, 

cabendo à parte devedora comunicar a suspensão junto aos juízos 

competentes (art. 52, § 3º, da Lei 11.101/05); b) INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA para a suspensão das restrições de crédito e 

apontamentos nas serventias extrajudiciais desta Comarca e de quaisquer 

outras que possam existir protestos, bem como a abstenção de novas 

inserções dos órgãos de crédito, tais como SERASA, SPC, CCF, CADIN, 

SCPC, SISBACEN, por não haver demonstração da probabilidade de o 

direito existir, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Comunique-se o DCA da presente decisão, que autorizou a 

regularização por ele do valor arrecadado da guia de complementação de 

custas e taxas judiciais de Num. 15148439 - Pág. 1, correspondente ao 

valor da primeira parcela da guia de distribuição/mediação de Num. 

15202729 - Pág. 3, pois que ausente prejuízo ao erário público. Advirta-se 

a parte autora para a devida emissão das próximas guias para pagamento 

das parcelas das custas processuais, devendo observar com rigor o 

procedimento indicado pelo DCA, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito. Nos termos do art. 52, inciso II, da Lei 11.101/05, 

dispenso a apresentação de certidões negativas para que a devedora 

exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou 

para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

acrescendo. Deverá a parte autora apor em todos os atos, contratos e 

documentos firmados por ela, após o respectivo nome empresarial, a 

expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” (art. 69 da Lei 11.101/05). Em 

relação aos documentos juntados ao feito (decisões judiciais Num. 

14492770 - Pág. 1/5 e Num. 14492780 - Pág. 1/5, extrato processual Num. 

14492799 - Pág. 1/121, sentença Num. 14493007 - Pág. 1/30 e fluxo de 

caixa da empresa Ouro Verde Supermercado Num. 14493175 - Pág. 1/4), 

por se tratarem de peças estranhas ao processo, DETERMINO o 

desentranhamento pela zelosa Secretaria Judicial. Intime, a Secretaria 

Judicial, o administrador judicial acima nomeado COM URGÊNCIA. No prazo 

de 05 (cinco) dias, deverá a recuperanda apresentar a sua lista completa 

de credores, na forma exigida pelo art. 51, inciso III, da Lei 11.101/05, 

incluindo todos os créditos devidos, até mesmo aqueles não sujeitos aos 

efeitos da recuperação judicial, a qual deverá constar do edital previsto no 

§ 1º, do art. 52, § 1º, do mesmo diploma legal. Em igual prazo, a 

recuperanda deverá apresentar em secretaria, por meio do endereço 

eletrônico co.1vara@tjmt.jus.br, a minuta do edital referente ao art. 52, § 

1º, da Lei 11.101/05, na qual deverá constar: 1) o resumo do pedido do 

devedor e desta decisão; 2) a relação nominal de credores apresentada 

na forma exigida no parágrafo anterior, com a discriminação do valor e a 

classificação de cada crédito em formato compatível (.doc - Word). 

Ressalta-se que essa providência busca evitar demora na elaboração da 

minuta do edital, fato que pode comprometer a eficácia do processo de 

recuperação judicial. A recuperanda deverá, no prazo improrrogável de 60 

(sessenta) dias, apresentar o plano de recuperação, sob pena de 

convolação em falência, observando os requisitos previstos no art. 53, 

incisos I, II e III, da Lei 11.101/05. A empresa devedora deverá apresentar 

ao administrador judicial as contas demonstrativas mensais (balancetes) 

enquanto perdurar a recuperação judicial, até o dia 10 (dez) de cada mês, 

sob pena de destituição de seus administradores, bem como permitir o 

amplo e irrestrito acesso do administrador judicial às instalações da 

empresa e a toda e qualquer documentação que se fizer necessária em 

decorrência deste procedimento. A parte autora, desde a data de 

distribuição da presente recuperação judicial, não poderá alienar ou 

onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade 

reconhecida por este Juízo, depois de ouvido o Comitê de Credores, com 

exceção daqueles previamente relacionados no Plano de Recuperação 

Judicial, consoante dispõe o art. 66 da Lei 11.101/05. Fica vedada a venda 

ou retirada do estabelecimento da devedora dos bens de capital 

essenciais à atividade empresarial durante o prazo a que se refere o § 4º, 

do art. 6º da Lei 11.101/05, conforme art. 49, § 3º do mesmo Diploma 

Legal. A Secretaria Judicial deve providenciar a intimação do Ministério 

Público mediante vista dos autos e da(s) Fazenda(s) Pública(s) Federal, 

Estadual(is) e Municipal(is) por carta, onde a devedora tiver 

estabelecimento, para conhecimento do presente feito (art. 52, inciso V, 

da Lei 11.101/05). Comunique-se o deferimento do processamento da 

recuperação judicial ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 

(Justiça do Trabalho), remetendo-lhe cópia da decisão, bem como remeta 

o decisório por Malote Digital para todas as Varas Cíveis da Justiça 

Estadual de Mato Grosso. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso para anotação da recuperação judicial no registro 

correspondente, conforme dispõe o art. 69, parágrafo único, da Lei 

11.101/05. Após,a apresentação da minuta do edital, deverá a Secretaria 

expedi-lo (o edital, para publicação no órgão oficial, o qual deverá conter 

os requisitos previstos no art. 52, § 1º, da Lei 11.101/05: I – o resumo do 

pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da 

recuperação judicial; II – a relação nominal de credores, em que se 

discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; III – a 
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advertência de que os credores têm o prazo de a) 15 (quinze) dias para 

apresentarem suas habilitações ou as suas divergências quanto aos 

créditos relacionados diretamente ao Administrador Judicial, nos termos do 

ar. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05; e b) 30 (trinta) dias para apresentarem 

eventual objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo 

devedor, nos termos do art. 55 da Lei 11.101/05, contados a partir da 

publicação do edital a que alude o art. 7º, § 2º, da citada lei. A Secretaria 

Judicial deverá providenciar a publicação do edital no Diário da Justiça 

Eletrônico - DJE e remetê-lo à recuperanda, que efetivará a publicação no 

órgão oficial e em jornal de grande circulação estadual, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após a apresentação do plano de recuperação, expeça-se 

novo edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/05, 

com prazo de 30 (trinta) dias corridos para eventuais objeções pelos 

credores, o qual deverá ser publicado juntamente com o edital do art. 7º, § 

2º, da Lei 11.101/05 (art. 55, Lei 11.101/05), contendo a lista de credores 

do Administrador Judicial, caso já esteja acostada aos autos, indicando o 

local, horário e prazo comum em que os documentos que fundamentaram 

a elaboração da lista estão disponíveis para consulta, bem como 

constando as advertências do art. 8º da Lei 11.101/05, principalmente o 

prazo de 10 (dez) dias para distribuição perante esta Vara de 

impugnações sobre eventual ausência de crédito, legitimidade, importância 

ou classificação. A Secretaria Judicial deverá incluir no Sistema PJE os 

dados dos credores e respectivos advogados, que porventura 

apresentem instrumento procuratório, para que recebam intimação de 

todas as decisões proferidas nestes autos. Destaca-se, entanto, que os 

prazos específicos da Lei 11.101/05 correrão a partir da publicação dos 

respectivos editais nos órgãos oficiais (art. 191 da Lei 11.101/05). 

Registra-se que, cabe aos credores da empresa devedora exercerem a 

fiscalização e auxiliarem na verificação da situação econômica financeira 

daquela, uma vez que a decisão quanto a aprovação ou não do plano, se 

for o caso, compete à Assembleia Geral de Credores, ou seja, nesta fase 

o magistrado deve se ater apenas e tão somente à crise informada e a 

satisfação dos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05. Alfim, 

ADVIRTO que sonegar ou omitir informações ou prestar informações 

falsas no processo de recuperação judicial, com o fim de induzir a erro o 

Juízo, o Ministério Público, os credores, a assembleia geral de credores, o 

Comitê ou o administrador judicial, cabe pena de 02 (dois) a 04 (quatro) 

anos de reclusão e multa (art. 171 da Lei 11.101/05). Intimem-se. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Colíder, 11 de setembro de 

2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112057 Nr: 1734-49.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT, SUELI CHIEREGHINI DE QUEIROZ 

FUNCHAL - OAB:OAB/MG 61.330-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos(as) Advogados(as) da parte autora, a fim de 

quepara que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor 

relativo a diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das 

guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  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, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano", visando a intimação da testemunha a ser inquirida na audiência 

designada para o dia 14/03/2019, às 17h, nos presentes autos de 

deprecata, extraída dos autos 4654-08.2015.4.01.3826, em trâmite na 

Subseção Judiciária da Justiça Federal de Poços de Caldas/MG.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000915-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA URSOLINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000915-95.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA URSOLINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Ante ao transcurso do prazo para a requerida apresentar 

contestação encerrar em data posterior ao da audiência anteriormente 

aprazada, razão pela qual, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 

27 de novembro de 2018, às 13h30min. INTIMEM-SE. Às providências. 

Colíder/MT, data da assinatural digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

MANOEL DA SILVA LISBOA (AUTOR(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000933-19.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MANOEL 

DA SILVA LISBOA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Ante ao transcurso do prazo para a requerida apresentar 

contestação encerrar em data posterior ao da audiência anteriormente 

aprazada, razão pela qual, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 

27 de novembro de 2018, às 14h10min. INTIMEM-SE. Às providências. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001001-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

PAULO VALIM DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001001-66.2018.8.11.0009. AUTOR(A): PAULO 

VALIM DE OLIVEIRA RÉU: INSS, INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos, etc. Ante ao transcurso do prazo para a requerida apresentar 

contestação encerrar em data posterior ao da audiência anteriormente 

aprazada, razão pela qual, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 

27 de novembro de 2018, às 14h50min. INTIMEM-SE. Às providências. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001039-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ANDRE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001039-78.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

ANDRE DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Ante ao transcurso do prazo para a requerida apresentar 

contestação encerrar em data posterior ao da audiência anteriormente 

aprazada, razão pela qual, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 

27 de novembro de 2018, às 15h30min. INTIMEM-SE. Às providências. 
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Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001160-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DAPPER (AUTOR(A))

DANIEL MILANI (ADVOGADO(A))

MARTA DIAS MILANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001160-09.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

TERESINHA DAPPER RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, 

etc. Ante ao transcurso do prazo para a requerida apresentar 

contestação encerrar em data posterior ao da audiência anteriormente 

aprazada, razão pela qual, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 

27 de novembro de 2018, às 16h50min. INTIMEM-SE. Às providências. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98928 Nr: 1428-51.2016.811.0009

 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: SAR, SPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos artigos 41, § 1º, 45, 165 e 166 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 1.618 do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de adoção da criança Luiz Felipe de Araújo 

Rocha pelo adotante Sidney Aparecido Rodrigues, mantendo-se o vínculo 

de filiação entre o adotado e sua mãe, sendo que PASSARÁ A SE 

CHAMAR Luiz Felipe de Araújo Rodrigues, tendo como pai Sidney 

Aparecido Rodrigues e avós paternos Milton Rodrigues e Maria Aparecida 

Tunin Rodrigues.OBSERVE-SE o artigo 720 da CNGC.Sem custas, de 

acordo com a exegese do artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o mandado de 

inscrição no registro civil competente (fl.19) para cancelamento e 

realização de novo registro, observando-se fielmente as determinações 

contidas no artigo 47 da Lei nº 8.069/90, com redação dada pela Lei nº 

12.010/2009, consignando que o adotado passará a se chamar Luiz Felipe 

de Araújo Rodrigues, tendo como pai Sidney Aparecido Rodrigues, assim 

como os avós paternos sendo Milton Rodrigues e Maria Aparecida Tunin 

Rodrigues. Cumpre esclarecer que não deverá haver qualquer anotação 

ou indicação do presente ato no novo registro de nascimento do adotado. 

Oportunamente, com o retorno dos expedientes emitidos, ARQUIVE-SE o 

presente com as devidas baixas e anotações, atentando-se ao Segredo 

de Justiça.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Publica-se. Intime-se 

CIÊNCIA ao MPE.Colider/MT, 24 de setembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 112776 Nr: 2145-92.2018.811.0009

 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: JOSÉ ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES SALES - OAB:20768 

OABMT, TIAGO SALES - OAB:MT21.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Assim, DEFIRO a liminar pleiteada, tão somente para o fim de 

suspender o curso da execução quanto ao imóvel registrado na matrícula 

n. 3.552, no Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT e/ou manter o 

embargante na sua posse, até decisão final neste feito. 2) O embargante 

fica nomeado depositário judicial, sob as penas da lei, razão pela qual 

REVOGO a nomeação de fl. 142, dos autos sob Código Apolo nº 11779, 

nesse ponto. 3) CITE-SE a parte embargada para, querendo, contestar a 

inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 679 do CPC/2015 c.c 

art. 183 do mesmo diploma legal.4) Translade-se a presente decisão para 

os autos do processo sob nº 2003/677 – Código Apolo nº 11779, bem 

como apense-o aos mesmos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Colíder/MT, 21 de setembro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101432 Nr: 3214-33.2016.811.0009

 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: JOSÉ CARDUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3214-33.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 101432.

Vistos, etc.

Ante ao transcurso do prazo para a requerida apresentar contestação 

encerrar em data posterior ao da audiência anteriormente aprazada, razão 

pela qual, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 27 de novembro 

de 2018, às 17h30min.

INTIMEM-SE.

Às providências.

Colíder/MT, 24 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52784 Nr: 221-27.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMALIA MARTINS 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, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora da parte dispositiva 

da decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: “Ante o exposto, 

RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos declaratórios 

apresentados. 2 – Cumpra-se integralmente a r. decisão de fl. 123. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 12 de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105080 Nr: 1415-18.2017.811.0009

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEIR TELES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDEIR TELES BENTO, Cpf: 

96650869104, Rg: 13806190, Filiação: Elizete Maria Teles Bento e Jair 
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Bento Mariano, data de nascimento: 03/03/1981, brasileiro(a), natural de 

Três Lagos-MS, solteiro(a), desempregado, Telefone 66-9713-7760. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(s), da denúncia, abaixo resumida, para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 

11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá arguir 

preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até o 

número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). 

Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor 

dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006). Despacho/

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(...) vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência oferecer 

DENÚNCIA em desfavor de WALDEIR TELES BENTO (...), pela prática da 

seguinte infração pena: Consta do procedimento investigatório que, no dia 

19 de março de 2017, por volta das 08h40min, no bairro Centro, nas 

imediações do terminal rodoviário, nesta urbe, o denunciado Walfeir Teles 

Bento, flagrado por Policiais Militares que realizavam rondas pelo local, 

com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, trouxe 

consigo, para consumo pessoal, uma porção de substância entorpecente 

vulgarmente conhecida como "maconha", sem que, para tanto, tivesse 

autorização, agindo portanto, em desacordo com detemrinação legal e 

regulamentar. Conforme verifica-se no termo Circunstanciado de 

Ocorrência 041/2017, na data e local acima mencionados, o denunciado 

fora abordado pelos Policiais Militares que faziam rondas ostensivas, 

momento que procederam a revista pessoal e verificaram que o 

denunciado trazia consigo uma porção (3,2 g) de substância vulgarmente 

conhecida como "maconha"(...) Ante o exposto o Ministério Público 

denuncia WALDEIR TELES BENTO, como incurso nas sanções do artigo 28 

da Lei n. 11.343/06(...)

Despacho/Decisão: Autos n. 1415-18.2017.811.0009 – Código n. 

105080DecisãoVistos, etc.1.Notifique-se o acusado, por edital, para que 

apresente a defesa prévia, tendo em vista que ele se encontra em local 

incerto e não sabido, conforme expresso na DENÚNCIA.2.Não sendo 

apresentada a resposta no prazo assinalado, abre-se vista ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO.3.No tocante a oferta de transação penal, postergo a designação 

de audiência para após eventual manifestação do denunciado.4.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 06 

de Agosto de 2018Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 24 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93451 Nr: 1646-16.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO, 

Cpf: 41133587100, Rg: 1.923.558-5, Filiação: Israel Rodrigues do Carmo e 

Margarida Tereza do Carmo, data de nascimento: 06/10/2004, brasileiro(a), 

natural de Itaberinha Mantena-MG, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66 

9629-3708. 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 (...), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência 

oferecer DENÚNCIA em desfavor de SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO 

(...), pela prática da seguinte infração penal: Consta do procedimento 

investigatório que, no dia 09 de maio de 2015, por volta das 20h30min, na 

residência da vítima, situanada na Avenida (....), o denunciado 

SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO, com vontade livre e consciente do 

caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua 

namorada E.V. dos S., causando-lhe as lesões corporais de natureza leve 

descritas no Auto de Exame do Corpo de Delito de fl. 14(...) Ante o 

exposto o Ministério Público de Mato Grosso denuncia SEBASTIÃO 

RODRIGUES DO CARMO, supra qualificado, como incurso nas sanções do 

artigo 129, §9°, do Código Penal, nos termos da Lei n° 11.340/2006 (...)"

Despacho: Autos nº: 1646-16.2015.811.0009. Código Apolo nº: 93451. 

Vistos, etc. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, em face de SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO 

como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos 

termos da Lei 11.340/2006. Junto à denúncia, consta a cota ministerial 

contendo 02 (duas) laudas. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1) 

RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e 

indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados aos 

autos do inquérito policial sob n.º 97/2015. 2) Quanto aos demais 

requerimentos contidos na cota ministerial anexa a denuncia, DEFIRO os 

itens I, II e III. 3) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, 

com redação alterada pela Lei n.º 11.719/2008, CITE-SE o acusado, para 

responder à acusação por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. 4) Após decorrido tal 

prazo, se não houver apresentação de resposta à acusação, volte-me 

conclusos. 5) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o 

oficial de justiça indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado 

ou se o juiz deve lhe nomear um defensor público ou dativo para 

patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, 

além de certificar sobre a citação do réu, deve mencionar se este 

informou se pretende ou não constituir advogado, e, em caso negativo, 

sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona contratar 

defensor (Itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, acrescidos pelo Provimento nº 

30/08-CGJ). 6) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de 

praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG, banco de dados de antecedentes criminais, bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo, bem como a alimentação 

do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC), 

nos termos do item 7.5.1, IV, da CNGC, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos. 7) CIÊNCIA ao Ministério Público. Colíder/MT, 02 

de dezembro de 2015. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 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, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 24 de setembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000041-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS ANCIUTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000041-13.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LUIZ CARLOS ANCIUTTI 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade cumulada com 
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repetição de indébito proposta por LUIZ CARLOS ANCIUTTI contra 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que alega ser ilícita a inclusão da Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema 

de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica, requerendo, 

liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito tributário II - 

FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos do douto 

causídico, não há como se acolher o pleito, por ora. A legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica 

foi afetada pela sistemática do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, dada a repercussão de abrangência nacional reconhecida pelo 

Ministro do STJ Herman Benjamin nos autos do EREsp 1163020/RS, onde 

determinou a suspensão, em todo território nacional, dos processos 

pendentes, individuais e coletivos, que versem a esse respeito. Deste 

modo, resta a este magistrado determinar a suspensão do presente feito 

até decisão final a ser prolatada no referido recurso, tudo nos termos do 

art. 1.037, inciso II, c.c. o art. 313, inciso IV, do NCPC: “Art. 1.037. 

Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a 

presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de 

afetação, na qual: II - determinará a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão e tramitem no território nacional”; “Art. 313. Suspende-se 

o processo: IV - pela admissão de incidente de resolução de demandas 

repetitivas”. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a SUSPENSÃO 

do feito até decisão final no IRDR EREsp 1163020/RS, segundo o art. 

1.037, inciso II, c.c. o art. 313, inciso IV, do NCPC; IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Prolatada decisão final no IRDR EREsp 1163020/RS, venham-me os 

autos conclusos com a retomada de sua tramitação para aplicação do 

precedente, consoante o art. 1.040, inciso III, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001570-67.2018.8.11.0009 Parte Autora: JOSEFA VICENTE DA SILVA 

Parte Ré: BANCO BMG S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27 

de novembro 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. Colíder/MT, 24 de 

setembro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 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: 1001556-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MUNIZ (REQUERENTE)

ELISANGELA SOARES IIYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA F. DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001556-83.2018.8.11.0009 Parte Autora: LUIZ FERNANDO MUNIZ Parte 

Ré: COMIC STORE FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

novembro 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. Colíder/MT, 24 de 

setembro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 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: 1001576-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001576-74.2018.8.11.0009 Parte Autora: LUZIMAR DA SILVA BATISTA 

Parte Ré: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 29 de 

novembro 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. Colíder/MT, 24 de 

setembro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 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: 1001531-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ADERCI FERREIRA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001531-70.2018.8.11.0009 Parte Autora: ADERCI FERREIRA VIANA Parte 

Ré: BANCO BMG S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13 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. Colíder/MT, 24 de 

setembro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020027-33.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARICE MONTEIRO MANIEZZO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8020027-33.2015.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: MENEGATTI 

WILCENSKI & CIA LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: LARICE MONTEIRO 

MANIEZZ FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte exequente de 

todo o teor da certidão do oficial de justiça juntada no ID - 15493297, bem 
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como, para pugnar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

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: 1002254-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002254-26.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: MARCOS ANTONIO DE LIMA SILVA 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “desconhecido” o número Id 15454873, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 24 de setembro 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: 1000329-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000329-58.2018.8.11.0009; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MAYCON PINHEIRO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do 

processo acima indicado, PARA QUE no prazo de 10 (dez) dias impugnar 

o Recurso Inominado acostado aos autos no id 15423353, ou requerer o 

que entender de direito 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: 1000007-09.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

LINDBERG CARVALHO LAGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000007-09.2016.8.11.0009 Parte Autora: LINDBERG CARVALHO LAGES 

Parte Ré: CAB COLIDER LTDA FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) 

promovente, através do(a) Advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolha o preparo recursal, incluindo-se as custas e despesas 

processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição, na determinação 

do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, conforme despacho ID: 

14422732. Antonia Vanderleia da Costa Nunis Gestora Judiciária 

Substituta Portaria 067/2018 - CA 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001606-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001606-12.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DORCIDIO MARENGO E CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: RONI ALVES DE OLIVEIRA Vistos. A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY RODRIGUES MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001607-94.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DORCIDIO MARENGO E CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: SIDNEY RODRIGUES MOREIRA Vistos. A parte 

autora apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, 

a ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000356-12.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LAZARI (REQUERENTE)

REGINALDO RUEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

THAIZA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000356-12.2016.8.11.0009; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDSON LAZARI Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para que no 

prazo de 10 (dez) dias se manifeste acerca do Recurso Inominado 

acostado aos autos no id. 15519344, ou requerer o que entender de 

direito. 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: 
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78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001522-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI (REQUERENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1001522-11.2018.8.11.0009 Parte 

REQUERENTE: MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI Parte REQUERIDO: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte 

requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 08 de NOVEMBRO de 2018 às 16h20min., 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 

por todo o teor da decisão de id. 15538820. 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: 8010071-56.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BORGES FLORINDO MOLINA (REQUERENTE)

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010071-56.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARIANA 

BORGES FLORINDO MOLINA Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente, através do (a) advogado(a), por 

todo o teor da manifestação de id. 15546058, para, querendo pugnar o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder/MT., 25/09/2018. 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000809-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENILDE BARBOSA DA LUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON BOAVENTURA RISSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000809-36.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DEUSENILDE BARBOSA DA 

LUZ EXECUTADO: CLEYTON BOAVENTURA RISSI Vistos. Obedecendo ao 

que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000803-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000803-29.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA EXECUTADO: ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES Vistos. 

Obedecendo ao que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a 

presente execução processar-se aplicando, no que couber, o disposto no 

Código de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000892-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

E. L. ALVES - MERCADO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FAUSTINO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000892-52.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

EXECUTADO: LINDOMAR FAUSTINO DE SOUZA Vistos. Obedecendo ao 

que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 
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descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000927-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA ALVES GARCIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO OTAVIANO DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000927-12.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MARIA MARCIA ALVES 

GARCIA EXECUTADO: APARECIDO OTAVIANO DO PRADO Vistos. 

Obedecendo ao que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a 

presente execução processar-se aplicando, no que couber, o disposto no 

Código de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE RIBAS 65133951191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE RIBAS OAB - 651.339.511-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000625-80.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ELISABETE RIBAS 

65133951191 REPRESENTANTE: ELISABETE RIBAS EXECUTADO: 

LEONARDO ARAUJO DA SILVA Vistos. Obedecendo ao que dispõe o art. 

52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se 

aplicando, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. CITE-SE 

o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer o débito perquirido na 

presente demanda ou indicar bens à penhora, suficientes para garantir o 

valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou 

nomear bens a penhora, o oficial de justiça deverá efetuar a PENHORA de 

bens, bem como sua AVALIAÇÃO, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respetivo auto de tais atos, intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada. Se a penhora e avaliação 

recaírem sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais 

atos, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, nos 

termos do art. 842 do NCPC. Com a efetivação da penhora, deverá a 

Secretaria deste Juízo designar audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/95) e intimar o(a) devedor(a) para comparecer ao ato, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente, observando o art. 

52, inciso IX, alíneas “a” a “d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias 

que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo admissíveis 

embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o 

Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso o oficial de justiça não encontre o(a) 

devedor(a) ou não encontre bens penhoráveis, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000632-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA PERAL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RAMOS COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000632-72.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ELISANGELA PERAL DA SILVA 

EXECUTADO: VALDIR RAMOS COELHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000162-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (REQUERENTE)

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000162-41.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade 
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cumulada com repetição de indébito proposta por CLÁUDIO LEME 

ANTÔNIO contra ESTADO DE MATO GROSSO, em que alega ser ilícita a 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica, 

requerendo, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito tributário 

II - FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos do douto 

causídico, não há como se acolher o pleito, por ora. A legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica 

foi afetada pela sistemática do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, dada a repercussão de abrangência nacional reconhecida pelo 

Ministro do STJ Herman Benjamin nos autos do EREsp 1163020/RS, onde 

determinou a suspensão, em todo território nacional, dos processos 

pendentes, individuais e coletivos, que versem a esse respeito. Deste 

modo, resta a este magistrado determinar a suspensão do presente feito 

até decisão final a ser prolatada no referido recurso, tudo nos termos do 

art. 1.037, inciso II, c.c. o art. 313, inciso IV, do NCPC: “Art. 1.037. 

Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a 

presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de 

afetação, na qual: II - determinará a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão e tramitem no território nacional”; “Art. 313. Suspende-se 

o processo: IV - pela admissão de incidente de resolução de demandas 

repetitivas”. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a SUSPENSÃO 

do feito até decisão final no IRDR EREsp 1163020/RS, segundo o art. 

1.037, inciso II, c.c. o art. 313, inciso IV, do NCPC; IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Prolatada decisão final no IRDR EREsp 1163020/RS, venham-me os 

autos conclusos com a retomada de sua tramitação para aplicação do 

precedente, consoante o art. 1.040, inciso III, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000163-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (REQUERENTE)

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000163-26.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade 

cumulada com repetição de indébito proposta por CLÁUDIO LEME 

ANTÔNIO contra ESTADO DE MATO GROSSO, em que alega ser ilícita a 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica, 

requerendo, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito tributário 

II - FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos do douto 

causídico, não há como se acolher o pleito, por ora. A legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica 

foi afetada pela sistemática do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, dada a repercussão de abrangência nacional reconhecida pelo 

Ministro do STJ Herman Benjamin nos autos do EREsp 1163020/RS, onde 

determinou a suspensão, em todo território nacional, dos processos 

pendentes, individuais e coletivos, que versem a esse respeito. Deste 

modo, resta a este magistrado determinar a suspensão do presente feito 

até decisão final a ser prolatada no referido recurso, tudo nos termos do 

art. 1.037, inciso II, c.c. o art. 313, inciso IV, do NCPC: “Art. 1.037. 

Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a 

presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de 

afetação, na qual: II - determinará a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão e tramitem no território nacional”; “Art. 313. Suspende-se 

o processo: IV - pela admissão de incidente de resolução de demandas 

repetitivas”. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a SUSPENSÃO 

do feito até decisão final no IRDR EREsp 1163020/RS, segundo o art. 

1.037, inciso II, c.c. o art. 313, inciso IV, do NCPC; IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Prolatada decisão final no IRDR EREsp 1163020/RS, venham-me os 

autos conclusos com a retomada de sua tramitação para aplicação do 

precedente, consoante o art. 1.040, inciso III, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001522-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI (REQUERENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001522-11.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIO VINICIUS PIMENTEL 

MICHELETI REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de 

débito c.c. pedido de tutela antecipada proposta pela parte autora em 

desfavor da parte ré. Aduz a parte autora, em síntese, que em 25 de junho 

de 2012 foi autuada e multada no valor de R$ 9.309,60 (nove mil, trezentos 

e nove reais e sessenta centavos), por estar transportando carga de 

madeiras em desacordo com a legislação ambiental. Alega, ainda, não ter 

sido intimada no processo administrativo para apresentar defesa, pois que 

a intimação não foi enviada ao seu endereço, que retornou com a 

informação de “não localizado”. Com isso, posteriormente foi injustamente 

intimado por edital em 26 de fevereiro de 2013, conforme Diário Oficial nº 

25993, e inscrito em Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso. Dai requer, 

liminarmente, a retirada de seu nome do protesto constante do Livro 241, 

fl. 294, do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Colíder até decisão final. 

No mérito, pede a anulação do processo administrativo até a intimação, a 

desconstituição do débito e a anulação da inscrição no Cadastro de Dívida 

Ativa do Estado de Mato Grosso, bem como a condenação da parte ré em 

custas processuais e honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO O 

art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que 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. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de 

o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para a sustação do protesto e a suspensão da inscrição 

no Cadastro de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, haja vista que, 

aparentemente, a parte autora não foi intimada para apresentar defesa no 

processo administrativo, considerando que a intimação dela não foi 

enviada ao endereço correto e que retornou com a informação de “não 

localizado”, o que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O 

perigo de dano é evidente, tanto pelo protesto, em tese, indevido, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa do nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações financeiras e 

comerciais. A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de 

pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da 

limitação do provimento liminar, estrita à sustação do protesto e ao 

afastamento da restrição cadastral. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA para sustar o 

protesto constante no Livro 241, fl. 294 do Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Colíder/MT, emitida em 12/03/2018, em nome da parte autora 

MÁRIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI, no montante de R$ 17.850,44 

(dezessete mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro 

centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 

2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e art. 537, 

todos do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Oficie-se ao Cartório de Registro 

de Pessoas Naturais e Anexos da Comarca de Colíder para que proceda, 

imediatamente, à sustação do protesto constante no Livro 241, fl. 294, 
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emitida em 12/03/2018, em nome da parte autora, MÁRIO VINICIUS 

PIMENTEL MICHELETI, no montante de R$ 17.850,44 (dezessete mil 

oitocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), devendo ser 

observado pelo Senhor Tabelião de Protesto o disposto no art. 17 da Lei 

9.492/97. Proceda a zelosa Secretaria Judiciária à designação de 

audiência de conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada da presente decisão e para comparecer ao 

ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, na dicção do art. 

20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 25 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000411-89.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: GASODIESEL PECAS E 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP EXECUTADO: PAULO SERGIO 

ALVES DO NASCIMENTO Vistos. Obedecendo ao que dispõe o art. 52, 

“caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se 

aplicando, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. CITE-SE 

o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer o débito perquirido na 

presente demanda ou indicar bens à penhora, suficientes para garantir o 

valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou 

nomear bens a penhora, o oficial de justiça deverá efetuar a PENHORA de 

bens, bem como sua AVALIAÇÃO, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respetivo auto de tais atos, intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada. Se a penhora e avaliação 

recaírem sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais 

atos, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, nos 

termos do art. 842 do NCPC. Com a efetivação da penhora, deverá a 

Secretaria deste Juízo designar audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/95) e intimar o(a) devedor(a) para comparecer ao ato, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente, observando o art. 

52, inciso IX, alíneas “a” a “d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias 

que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo admissíveis 

embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o 

Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso o oficial de justiça não encontre o(a) 

devedor(a) ou não encontre bens penhoráveis, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000410-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRITE ALVES BETSCH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000410-07.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: GASODIESEL PECAS E 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP EXECUTADO: INGRITE ALVES 

BETSCH Vistos. Obedecendo ao que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 

9.099/95, deve a presente execução processar-se aplicando, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) 

para, em 03 (dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente 

demanda ou indicar bens à penhora, suficientes para garantir o valor 

atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou 

nomear bens a penhora, o oficial de justiça deverá efetuar a PENHORA de 

bens, bem como sua AVALIAÇÃO, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respetivo auto de tais atos, intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada. Se a penhora e avaliação 

recaírem sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais 

atos, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, nos 

termos do art. 842 do NCPC. Com a efetivação da penhora, deverá a 

Secretaria deste Juízo designar audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/95) e intimar o(a) devedor(a) para comparecer ao ato, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente, observando o art. 

52, inciso IX, alíneas “a” a “d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias 

que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo admissíveis 

embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o 

Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso o oficial de justiça não encontre o(a) 

devedor(a) ou não encontre bens penhoráveis, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000409-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO APARECIDO DE MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000409-22.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: GASODIESEL PECAS E 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP EXECUTADO: CICERO APARECIDO 

DE MENEZES Vistos. Obedecendo ao que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 

9.099/95, deve a presente execução processar-se aplicando, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) 

para, em 03 (dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente 

demanda ou indicar bens à penhora, suficientes para garantir o valor 

atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou 

nomear bens a penhora, o oficial de justiça deverá efetuar a PENHORA de 

bens, bem como sua AVALIAÇÃO, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respetivo auto de tais atos, intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada. Se a penhora e avaliação 

recaírem sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais 

atos, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, nos 

termos do art. 842 do NCPC. Com a efetivação da penhora, deverá a 

Secretaria deste Juízo designar audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/95) e intimar o(a) devedor(a) para comparecer ao ato, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente, observando o art. 

52, inciso IX, alíneas “a” a “d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias 

que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo admissíveis 

embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o 

Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso o oficial de justiça não encontre o(a) 

devedor(a) ou não encontre bens penhoráveis, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000408-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 
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1000408-37.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: GASODIESEL PECAS E 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP EXECUTADO: JOAO BATISTA 

LIMA DOS SANTOS Vistos. Obedecendo ao que dispõe o art. 52, “caput”, 

da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se aplicando, no 

que couber, o disposto no Código de Processo Civil. CITE-SE o(a) 

devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer o débito perquirido na 

presente demanda ou indicar bens à penhora, suficientes para garantir o 

valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou 

nomear bens a penhora, o oficial de justiça deverá efetuar a PENHORA de 

bens, bem como sua AVALIAÇÃO, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respetivo auto de tais atos, intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada. Se a penhora e avaliação 

recaírem sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais 

atos, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, nos 

termos do art. 842 do NCPC. Com a efetivação da penhora, deverá a 

Secretaria deste Juízo designar audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/95) e intimar o(a) devedor(a) para comparecer ao ato, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente, observando o art. 

52, inciso IX, alíneas “a” a “d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias 

que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo admissíveis 

embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o 

Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso o oficial de justiça não encontre o(a) 

devedor(a) ou não encontre bens penhoráveis, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE RIBAS 65133951191 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000437-87.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ELISABETE RIBAS 

65133951191 EXECUTADO: LUANA DA SILVA SOUZA Vistos. 

Obedecendo ao que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a 

presente execução processar-se aplicando, no que couber, o disposto no 

Código de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIMAR FELISBINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000339-05.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOLIMAR FELISBINO TEIXEIRA 

REQUERIDO: APARECIDO MIRANDA Vistos. Obedecendo ao que dispõe o 

art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se 

aplicando, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. CITE-SE 

o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer o débito perquirido na 

presente demanda ou indicar bens à penhora, suficientes para garantir o 

valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou 

nomear bens a penhora, o oficial de justiça deverá efetuar a PENHORA de 

bens, bem como sua AVALIAÇÃO, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respetivo auto de tais atos, intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada. Se a penhora e avaliação 

recaírem sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais 

atos, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, nos 

termos do art. 842 do NCPC. Com a efetivação da penhora, deverá a 

Secretaria deste Juízo designar audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/95) e intimar o(a) devedor(a) para comparecer ao ato, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente, observando o art. 

52, inciso IX, alíneas “a” a “d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias 

que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo admissíveis 

embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o 

Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso o oficial de justiça não encontre o(a) 

devedor(a) ou não encontre bens penhoráveis, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000211-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA VOGT WEBLER (EXEQUENTE)

MICHELL ANTONIO BREDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000211-82.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ANGELA VOGT WEBLER 

EXECUTADO: ROGERIO HENRIQUE DA SILVA Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000074-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER MARCELO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000074-03.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: GASODIESEL PECAS E 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP EXECUTADO: VAGNER MARCELO 

DA SILVA Vistos. Obedecendo ao que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 

9.099/95, deve a presente execução processar-se aplicando, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) 

para, em 03 (dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente 

demanda ou indicar bens à penhora, suficientes para garantir o valor 

atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou 

nomear bens a penhora, o oficial de justiça deverá efetuar a PENHORA de 

bens, bem como sua AVALIAÇÃO, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respetivo auto de tais atos, intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada. Se a penhora e avaliação 

recaírem sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais 

atos, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, nos 

termos do art. 842 do NCPC. Com a efetivação da penhora, deverá a 

Secretaria deste Juízo designar audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/95) e intimar o(a) devedor(a) para comparecer ao ato, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente, observando o art. 

52, inciso IX, alíneas “a” a “d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias 

que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo admissíveis 

embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o 

Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso o oficial de justiça não encontre o(a) 

devedor(a) ou não encontre bens penhoráveis, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001296-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REIS KRAMBECK (EXEQUENTE)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CORDEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001296-06.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, DANIELA REIS KRAMBECK EXECUTADO: GERALDO 

CORDEIRO DA SILVA Vistos. Obedecendo ao que dispõe o art. 52, 

“caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se 

aplicando, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. CITE-SE 

o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer o débito perquirido na 

presente demanda ou indicar bens à penhora, suficientes para garantir o 

valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou 

nomear bens a penhora, o oficial de justiça deverá efetuar a PENHORA de 

bens, bem como sua AVALIAÇÃO, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respetivo auto de tais atos, intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada. Se a penhora e avaliação 

recaírem sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais 

atos, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, nos 

termos do art. 842 do NCPC. Com a efetivação da penhora, deverá a 

Secretaria deste Juízo designar audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/95) e intimar o(a) devedor(a) para comparecer ao ato, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente, observando o art. 

52, inciso IX, alíneas “a” a “d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias 

que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo admissíveis 

embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o 

Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso o oficial de justiça não encontre o(a) 

devedor(a) ou não encontre bens penhoráveis, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000923-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ROOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000923-72.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ALEXANDRE ROOS 

EXECUTADO: ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES Vistos. Obedecendo 

ao que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente 

execução processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código 

de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001283-07.2018.8.11.0009. REQUERENTE: PEDRO VICTHOR MENESES 

PRETTE REQUERIDO: FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual. Considerando 

que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada 

e, consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 24 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE (REQUERENTE)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000943-63.2018.8.11.0009. REQUERENTE: PEDRO VICTHOR MENESES 

PRETTE REQUERIDO: JOSE CARLOS DA SILVA Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da questão processual pendente A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do(s) título(s) de crédito. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

presente ação, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, deverá aquela, por meio de seu procurador, depositar o título de 

crédito em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, do 

NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2o Tratando-se 

de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante 

à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em 

cartório ou secretaria”. II.2 - Da revelia De início, destaca-se que a parte 

reclamada é revel, pois, devidamente intimada em audiência de conciliação 

(Num. 14391916 - Pág. 01), deixou de contestar a inicial. Desta forma, 

decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, e, consoante o 

que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. II.3 - Do mérito 

Trata-se de ação de cobrança proposta por PEDRO VICTHOR MENESES 

PRETTE em desfavor de JOSÉ CARLOS DA SILVA, ambas devidamente 

qualificadas. A parte autora argumenta ser credora da parte requerida no 

valor de R$ 5.500,00 (cinco mil, e quinhentos reais), encontrando-se 

inadimplente com a obrigação de pagar. A inicial veio acompanhada de 

cópia digitalizada dos títulos de crédito, o que comprova o pleito da parte 

autora. Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos 

disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, 

preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora e não contestados pela parte ré, 

caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil, e quinhentos reais) em favor da 

parte reclamante com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento, na forma 

do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do STJ. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC, sob pena de revogação desta sentença. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao 

arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 21 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA OAB - 035.094.591-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE FATIMA MOLINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001275-30.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO & 

CARVALHO FILHO LTDA - ME REPRESENTANTE: DOMINGOS BRUNO 

FROIS DA SILVA REQUERIDO: ELIANA DE FATIMA MOLINA Vistos. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da questão processual pendente 

A parte autora apresentou somente cópia digitalizada do título de crédito. 

Entanto, a ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá 

lastro à presente ação, possibilita a circulação do referido título de crédito. 

Desta forma, deverá aquela, por meio de seu procurador, depositar o título 

de crédito em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, do 

NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2o Tratando-se 

de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante 

à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em 

cartório ou secretaria”. II.2 - Da revelia De início, destaca-se que a parte 

reclamada é revel, pois, devidamente citada e intimada (Num. 14575403 - 

Pág. 1), deixou de comparecer à audiência de conciliação e contestar a 

inicial. Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95, e, consoante o que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. II.3 - Do mérito Trata-se de ação de cobrança proposta por 

MEDEIROS MACHADO E CARVALHO FILHO LTDA ME em desfavor de 

ELIANA DE FATIMA MOLINA, ambas devidamente qualificadas. A parte 

autora argumenta que a parte ré adquiriu produtos diversos que perfazem 

o valor de R$ 1.309,80 (um mil, trezentos e nove reais e oitenta centavos), 

encontrando-se inadimplente com a obrigação de pagar. A inicial veio 

acompanhada de cópia digitalizada do título de crédito, o que comprova o 

pleito da parte autora. Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de 

direitos disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, 

preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora e não contestados pela parte ré, 

caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 1.309,80 (um mil, trezentos e nove reais e oitenta 

centavos) em favor da parte reclamante com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do 

vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do 

STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o 

depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, 

consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC, sob pena de revogação desta 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remeta-se o feito ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESEQUIEL NUNES RATO (REQUERIDO)

ROSINEIDE MACENA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000633-57.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: ESEQUIEL NUNES RATO, ROSINEIDE 

MACENA DE JESUS Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a 

parte requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA CRISTINA INÁCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000102-68.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: CELIA CRISTINA INÁCIO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) devedor(a). 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio (Num. 12556030 - Pág. 1). E, em audiência de conciliação 

realizada, o polo ativo requereu a suspensão do feito pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias para localização do endereço da parte requerida. No 

entanto, é de se indeferir o pedido formulado pela parte autora, pois que 

incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia 

processual e celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter 

esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar 

a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, pois que a parte devedora não foi encontrada, a teor do que 

dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias para localização do endereço da parte requerida, pois que 

incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia 

processual e celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter 

esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 

2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. Nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE ELEUTERIO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000636-12.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: DAYANE ELEUTERIO DOS SANTOS SILVA 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi 

localizado o endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos 

autos, observa-se que a parte ré não foi citada, consoante informação do 

retorno da correspondência do correio (Num. 13214601 - Pág. 1). E, em 

audiência de conciliação realizada, o polo ativo requereu a suspensão do 

feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para localização do endereço 

da parte requerida. No entanto, é de se indeferir o pedido formulado pela 

parte autora, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do mérito, 

consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de suspensão do feito pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias para localização do endereço da parte 

requerida, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado 

constituído. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSIO FELICIO ROLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000357-26.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - 

ME REQUERIDO: DELSIO FELICIO ROLIN Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) devedor(a). 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio (Num. 12491536 - Pág. 1). E, em audiência de conciliação 

realizada, o polo ativo requereu busca via sistema Infoseg para 

localização do endereço da parte requerida. No entanto, é de se indeferir 

o pedido formulado pela parte autora, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem 

resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte 

devedora não foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de busca via 

sistema Infoseg para localização do endereço da parte requerida, pois que 

incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia 

processual e celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter 

esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 

2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. Nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 
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providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 21 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-42.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Oswaldo Pierobon (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000257-42.2016.8.11.0009. REQUERENTE: OSWALDO PIEROBON 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

depósito realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUSLENE MICHELE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000805-96.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA REQUERIDO: HUSLENE MICHELE RODRIGUES DE SOUZA 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi 

localizado o endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos 

autos, observa-se que a parte ré não foi citada, consoante informação do 

retorno da correspondência do correio (Num. 14240927 - Pág. 1). E, 

intimado para dar o devido impulso processual, o polo ativo requereu a 

dilação de prazo para apresentação de novo endereço (Num. 14387892 - 

Pág. 1). No entanto, é de se indeferir o pedido formulado pela parte autora 

de dilação de prazo, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar 

os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do mérito, 

consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de dilação de prazo para 

apresentação de novo endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado constituído. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 70/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 RESOLVE:

 EXONERAR, da delegação precária e provisória a Sr a. MARÍLIA 

WERMUTH LOPES, portadora do RG nº 22846239 SSP/MT e do CPF nº 

885.797.602-59, de tabeliã do Cartório do Registro Civil e Notas do 

município de Rondolândia, comarca de Comodoro/MT, com efeitos a partir 

da publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 25 de Setembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000864-70.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FERNANDO CESAR (ADVOGADO(A))

MADEFORTES MADEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO COLOGNESE VALANDRO (IMPETRADO)

GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRANSITO (IMPETRADO)

ROGERIO LUIZ GALLO (IMPETRADO)

Diretor da SEFAZ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (AUTORIDADE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000864-70.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: MADEFORTES MADEIRAS LTDA - ME IMPETRADO: 

GILBERTO COLOGNESE VALANDRO, GERENTE DE EXECUÇÃO DE 

TRANSITO, ROGERIO LUIZ GALLO, DIRETOR DA SEFAZ-MT Sentença. 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança em que se verifica que o autor 

pediu desistência do feito (fls. 62/63). Decido. Tendo em vista a 

manifestação da parte autora, homologo a desistência e extingo a 

demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, declaro extinto, sem 

resolução de mérito, os presentes autos. Após o trânsito, ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias. Ciência ao MP. P. R. I. C. Comodoro, 

14 de setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000519-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA (AUTOR(A))

GREICIS ANDRE BIAZUSSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP (RÉU)
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Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a Parte Autora se manifestar, 

no prazo de 05 dias, acerca da certidão do oficial de justiça de ID: 

15115192.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000375-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CELSO (EXECUTADO)

ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA (EXECUTADO)

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado de intimação acercada da petição id 

15155840 - Petição (Discordância de proposta), em 5 dias. (Acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000384-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA DE HOLANDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94041 Nr: 3889-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA MT 

388

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, uma 

vez que o número de identificação do comprovante de pagamento de Ref: 

45 é diferente do Código de Barras gerado na guia de pagamento emitido.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que foi 

apresentada a peça de interposição do recurso de apelação, razão pela 

qual intimo o recorrente a apresentar as razões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117566 Nr: 971-34.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, fica intimada a parte autora para se 

manifestar acerca da juntada de Ref: 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36778 Nr: 1477-54.2011.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI REBISKI, ALDERINO DE AMORIM 

CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100414 Nr: 1082-52.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação de guarda, visitas e alimentos com pedido liminar 

proposta por Angélica Cândido de Oliveira em favor de Davi Cândido 

Piovezan em face de Douglas Cardoso Piovezan.

Conforme certidão às folhas 43 e nas informações prestadas pela 

assistente social às folhas 51, a requerente se mudou para o Estado de 

Rondônia, sem informar seu endereço nos autos.

Instado a se manifestar, o MPE requereu a extinção do feito.

Tenho que, no presente caso, em razão da mudança de endereço sem 

informar o juízo, é caso de extinção por abandono.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora. No entanto, ressalto que tal 

condenação fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111762 Nr: 6040-81.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN CARLOS BARBOZA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568, BRUNO RICCI - OAB:OAB/SP 370.643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 
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portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 127384 Nr: 5155-33.2018.811.0046

 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: DSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 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.

Intime-se pessoalmente o devedor para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, 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, a certidão para efetivação de protesto (art. 517 

do CPC), a inserção do nome do executado nos Cadastros de Proteção de 

Crédito e 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.

 Defiro a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, 

inciso II e §2º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 127382 Nr: 5154-48.2018.811.0046

 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: DSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 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.

Cite-se e 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.

Defiro a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, 

inciso II e §2º do Código de Processo Civil.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114140 Nr: 7047-11.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS NOLASCO - 

OAB:393-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS NOLASCO - 

OAB:393-B

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado Getúlio 

Silva Costa já qualificado nos autos, na penas do art. 14 da lei 

10.826/2003.Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal e artigo 42 

da lei 11.343/06).Quanto à culpabilidade do acusado, verifico que o réu 

agiu de forma normal à espécie, nada tendo a valorar. Quanto aos 

antecedentes, não há registros de (fls. 51). Quanto à conduta social não 

verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu 

pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. 

Quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial 

do delito praticado com a personalidade do agente. O motivo do delito é 

próprio do tipo, nada tendo a valorar. As circunstâncias foram normais. 

Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade. Logo, 

considerando que as circunstâncias judiciais são em sua totalidade 

favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, 

em 02 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Reconheço em favor do 

acusado as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, 

“d”, do Código Penal, por ter confessado espontaneamente a autoria do 

crime, inclusive tendo colaborado com o esclarecimento dos delitos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121112 Nr: 2528-56.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$74.033,29, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado 

CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA / CNPJ (MF): 11.280.816/0001-32 

e ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora, sendo 

assim DEFIRO o pedido da parte exequente, rejeitando então a nomeação 

de combustível à penhora.

Além disso, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento 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 BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97283 Nr: 5370-77.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 30.743,44, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA/ CPF: 903.795.001-91 e ainda não 

adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento 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 BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28453 Nr: 2522-98.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULHANO JONAS SOUZA SANTOS, JOÃO 

RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA ELIZABETH DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 3.215.702,98, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado 

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS/ CPF: 707.474.748-34 e MARIA 

ELIZABETH DE SOUZA SANTOS/ CPF: 033.599.968-95, ainda não adimpliu 

o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento 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 BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88728 Nr: 1789-54.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF, PCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343

 Vistos.

1) As Conselheiras Tutelares foram intimadas na presente solenidade a 

acompanharem semanalmente a criança Priscila, sendo que neste 

acompanhamento deverá sempre ser feita uma conversa em reservado 

com a criança. Tal acompanhamento deverá durar 2 meses a contar da 

presente data.

 2) Autos ao DPE para que seja apresentada a contestação no presente 

feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000734-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (REQUERENTE)

R. B. B. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. O. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Expedido por ordem 

do(a) MM. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Dados do 

processo: Processo: 1000734-80.2018.8.11.0046; Valor causa: 

$1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAFAEL AVILA DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: VALDIRENE MARCELINO DE OLIVEIRA AMORIM 

Finalidade: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Resumo da Inicial: 

Trata-se de Ação AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE GUARDA DE MENOR DE 

IDADE c/c TUTELA DE URGÊNCIA proposta por RAFAEL AVILA DA SILVA, 

brasileiro, solteiro, borracheiro, portador da Cédula de Identidade sob n.° 

2533640-1 SSP/MT inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n.° 

029.971.101-30, em face de VALDIRENE MARCELINO DE OLIVEIRA 

AMORIM, brasileira, solteira, demais qualificações ignoradas. 

Despacho/Decisão: Vistos. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. Processe-se em 

segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda. Postergo a apreciação da 

tutela de urgência para após a realização de estudo social.Determino a 

realização de Estudo Social para avaliar as condições da parte autora, 

ficando o estudo a cargo das profissionais lotadas no fórum desta 

comarca, as quais deverão ser intimada pessoalmente, para realizar tal 

estudo no prazo de 30 dias. Cite-se o polo passivo por edital, para que 

responda a presente ação, no prazo de quinze (15) dias, se quiser, 

conforme requerido, atentando-se para as regras contidas nos artigos 

256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o 

edital. Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador 

especial, o Doutor Osmar Luiz Pretto, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, 

devendo ser a ele aberta vistas dos autos para que oferte a competente 

defesa. Considerando que a parte requerida encontra-se em local incerto 
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e não sabido, deixo de remeter os autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Comodoro, para realização da audiência de 

concil iação.Cumpra-se, expedindo o necessário.. Assinado 

digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) MARCELO SOUSA 

MELO BENTO DE RESENDE-Juiz de Direito. Advertência: Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, nomeio curador especial, o Doutor Osmar Luiz Pretto, conforme 

dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo ser a ele aberta vistas dos autos para 

que oferte a competente defesa. . 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, Flávio Inácio da Silva, digitei. Comodoro/MT, 25 de setembro de 

2018. FLÁVIO INÁCIO DA SILVA Técnico (a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32831615

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000793-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GLEICIELE DA SILVA SOUSA (ADVOGADO(A))

JOAO DE DEUS TEIXEIRA (AUTOR(A))

DENNS DEIVY SOUZA GARATE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000793-68.2018.8.11.0046 Sentença Vistos. Trata-se de 

ação de concessão de auxílio-doença com pedido de tutela provisória de 

urgência, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez 

proposta por JOÃO DE DEUS TEIXEIRA em face do INSS. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 15/65. O despacho de fls. 66 determinou à 

parte autora emendar a petição inicial para juntar o indeferimento 

administrativo contemporâneo à presente ação, no prazo de 15 dias, A 

autora, por sua vez, requereu a juntada do referido documento, porém 

pode se observar que “não foi reconhecido o direito ao benefício, em 

razão do não comparecimento para realização do exame médico-pericial.” 

(fls. 69) Decido. Tendo em vista que o autor não cumpriu as diligências 

determinadas, levando em consideração que o benefício não foi concedido 

por sua AUSÊNCIA À PERÍCIA MÉDICA e não por entendimento de mérito 

por parte da autarquia, aplico o artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Isto posto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Obedecidas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001009-29.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS (AUTOR(A))

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001009-29.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Intimem-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de 

comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contra-cheque, CTPS ou doutro 

documento capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou 

recolher as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida 

as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para 

certificação acerca do devido recolhimento, bem como anotação no 

sistema. Após o prazo supra com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000971-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. V. (AUTOR(A))

A. D. N. O. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000971-17.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOCIANE GOMES VIANA RÉU: RAIAN PEREIRA FERREIRA 

Vistos. Considerando que o art. 528, §7º, do CPC somente autoriza a 

prisão civil do alimentante referente a débito que compreende até 03 (três) 

prestações vencidas e as que se vencerem no curso do processo, 

intime-se a parte autora para adequar o pedido da inicial, indicando 

precisamente o rito para o processamento da demanda. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Comodoro/MT, 17 de setembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72631 Nr: 171-11.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUEDES DE SOUZA, MARCOS ANTONIO 

GODOI VIEIRA, GODOI LOCALÇÕES DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ GUEDES DE SOUZA, Cpf: 

14299305272, Rg: 166093, Filiação: Josefa Maria de Oliveira, data de 

nascimento: 18/09/1962, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local 

incerto e não sabido MARCOS ANTONIO GODOI VIEIRA, Cpf: 

16776178100, Rg: 710.352, Filiação: Maria de Lourdes Godoi Vieira e 

Jurandir Vieira, data de nascimento: 11/08/1955, brasileiro(a), natural de 

Goiania-GO, casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido GODOI 

LOCALÇÕES DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ: 07233822000161. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ressai dos autos que JOSÉ GUEDES DE SOUZA, 

ex-prefeito do Município de Rondolândia, determinou a realização de 

licitação para a contratação de empresa do ramo de engenharia destinada 

a execução de obras, sendo que a empresa GODOI LOCAÇÕES DE 

MAQUINAS LTDA, representada por MARCOS ANTÔNIO GODOI VIEIRA, 

sagrou-se vencedor. Ocorre que, na data de 31/07/2007 fora constatado 

pela Fiscalização da Engenharia da Secretaria Estadual de Saúde que as 

obras estavam paralizadas, mesmo tendo o Ex-Prefeito José Guedes de 

Souza pagado a empresa supracitada o valor de R$ 337.759,23. 

Ressalta-se que durante a fiscalização realizada pela Secretaria Estadual 

de Saúde, ocorrida a pedido da Adminstração, a fiscalização da SES, por 

intermédio da Engª. Civil Sª. Aquemi Matsubara constatou que varios dos 

serviços objeto do contrato não haviam sido executados pelos requeridos 

e que o ex-prefeito JOSÉ GIEDES DE SOUZA, já havia realizado os 

pagamentos destes serviços ainda no decorrer da execução que ocorreu 

na sua gestão, entre 2006 a 2008, em favor da empresa GODOI 

LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA, representada por MARCOS ANTÔNIO 

GODOI VIEIRA.
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Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista que as tentativas 

de citação dos requeridos restaram infrutíferas, Defiro o pedido em 

petição retro e, para tanto citem-se as partes requeridas por via editalícia 

com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, com as advertências legais. Decorrido, o prazo in albis, 

certifique e desde já com fulcro no art. 72, II, CPC nomeio como curadora 

especial da parte requerida a Defensoria Pública desta comarca para 

patrocinar os interesses da parte requerida, a qual deverá ser intimada 

pessoalmente desta nomeação para apresentar contestação, no prazo 

legal.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 19 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81442 Nr: 3687-39.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDO GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNAEXPRESS TRANSPORTADORA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUNAEXPRESS TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, CNPJ: 06637006000150. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 255.565,66 (Duzentos 

e cinquenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta 

e seis centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, 

acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no 

prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Ressai dos autos que a parte requerente, qual seja, 

ARMERLINDO GEREMIA MECÂMICA - EPP realizou prestação de serviço 

para o requerido LUANAEXPRESS TRANSPORTADORA LTDA - ME, na 

cidade de Campos de Júlio/MT. Desta forma, os requerentes são credores 

da importância no valor de R$ 255.565,66 (duzentos e cinquenta e cinco 

mil, quinhentos e sessenta e cinco reais virgula sessenta e seis 

centavos), tendo sido esgotado todos os meios amigáveis para o 

recebimento da dívida, assim, restando-lhe apenas recorrer às vias 

judiciais, através da presente Ação Monitória.

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Tendo em vista que o requerido não foi 

localizado, ref. 17, defiro o pedido retro.Nessa senda, DETERMINO a 

citação por edital do réu, com prazo de 15 (quinze) dias, afixando-se o 

mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.Transcorrido o prazo 

legal, não havendo manifestação, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Rosangela Bordinhão Baiaroski da Silva OAB 17.408, devendo a 

mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro-MT, 31 de julho de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 19 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83849 Nr: 319-85.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCINO JOÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUCINO JOÃO DE OLIVEIRA, Cpf: 

16300637204, Rg: 203239, Filiação: Maria Campos de Oliveira e Antonio 

João de Oliveira, data de nascimento: 11/06/1960, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, casado(a), carpinteiro. 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: Ressai dos autos que no dia 05 de dezembro de 2015 o 

requerido EUCINO JOÃO DE OLIVEIRA conduziu veículo em via pública 

com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; 

nas mesma condições citadas acima, o requerido conduziu veículo sem a 

devida permissão para dirigir ou habilitação. Diante dos fatos narrados, o 

Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de EUCINO JOÃO DE 

OLIVEIRA, vulgo "Julio", como incurso nas sanções do artigo 306, caput, e 

artigo 309, caput, ambos da Lei Federal n.º 9.503/97, em concurso material 

de infrações (art. 69, do CP).

Despacho: Vistos etc.Recebo a denúncia oferecida contra Eucino João de 

Oliveira, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP.Cite-se e intime-se 

o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, por 

escrito.Decorrido o prazo sem manifestação, ou se o acusado, citado, não 

constituir advogado por não possuir condições econômicas, o que deverá 

ficar consignado no cumprimento do mandado, fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.Apresentada a resposta, 

conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 397, 

CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.Com relação 

ao item 2 constante da cota, defiro o pedido com relação às certidões que 

podem ser obtidas nesta comarca. Em relação àquelas que dependem de 

correspondência física, deve o titular da ação penal providenciar sua 

juntada aos autos.Junte-se aos autos a certidão de antecedentes 

criminais do cartório distribuidor desta comarca.Após, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para que se manifeste definitivamente acerca 

do oferecimento da suspensão condicional do processo, caso o réu 

preencha os requisitos legais.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 20 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105600 Nr: 3361-11.2017.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTILHO BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Francisco da Silva - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BERTILHO BUSS, Cpf: 39517942753, Rg: 

740.231, Filiação: Ilda Lutok Buss e Frederico Buss, brasileiro(a), 

casado(a), ex- prefeito muncipal, Telefone 6684477667. atualmente em 

local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 26/06/2017.

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

MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA em face de BERTILHO BUSS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de 1.933,01 (um mil, novecentos 

e noventa e três reais virgula um centavo), inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 03/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/06/2017

 - Valor Total: R$ 2.126,31 - Valor Atualizado: R$ 1.933,01 - Valor 

Honorários: R$ 193,30

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista que, a parte 

exequente relata que a (s) parte (s) executada (s) está (ão) em lugar 

incerto e não sabido, bem como se verifica nos autos que o oficial de 

justiça já realizou diligências no intuito de realizar a citação da (s) parte (s) 

executada (s) no endereço apontado na exordial não obtendo êxito, 

verifico que o pedido preenche os requisitos dos arts. 231 c/c 232, ambos 

do CPC.Desta feita CITE-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de edital de 

citação com prazo de 30 (trinta) dias – inc. IV, do art. 8º da Lei n.º 

6.830/1980, observando os requisitos e formalidades legais, aplicando-se 

no que couber o art. 232 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio 

do Foro, certificando-se nos autos, bem como promovendo à serventia a 

disponibilização deste no Diário Eletrônico da Justiça, bem como sua 

publicação no sítio da justiça estadual se houver. Após, considerando que 

a plataforma do CNJ já fora criada, conforme Resolução n.º 234, de 13 de 

julho de 2016, PROCEDA-SE CONFORME DETERMINA O INC. II, DO ART. 

257, CPC, todavia, certifique-se se esta já fora implantada. Em caso 

negativo, certifique-se.E para tanto, desde já NOMEIO como curador 

especial da (s) parte (s) executada (s) citada (s) via editalícia a douta 

DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, a qual deverá ser intimada 

pessoalmente desta nomeação para que, caso queira, apresente 

embargos em atendimento ao princípio do contraditório, no prazo de 30 

(trinta) dias. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA, 

aguarde-se seu retorno para esta comarca e após remetam-se os autos 

para referida entidade.Por fim, intime-se a Fazenda Pública, DE FORMA 

ELETRÔNICA, para apresentar bens passíveis de penhora no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 19 de março de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 24 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105602 Nr: 3362-93.2017.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOI LOCALÇÕES DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Francisco da Silva - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GODOI LOCALÇÕES DE MÁQUINAS 

LTDA, CNPJ: 07233822000161. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 26/06/2017.

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

MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA em face de GODOI LOCALÇÕES DE 

MÁQUINAS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

R$ 74.391,95 (setenta e quatro mil, trezentos e noventa e um reais virgula 

noventa e cinco centavos), inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 02/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/06/2017

 - Valor Total: R$ 81.831,14 - Valor Atualizado: R$ 74.391,95 - Valor 

Honorários: R$ 7.439,19

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista que, a parte 

exequente relata que a (s) parte (s) executada (s) está (ão) em lugar 

incerto e não sabido, bem como se verifica nos autos que o oficial de 

justiça já realizou diligências no intuito de realizar a citação da (s) parte (s) 

executada (s) no endereço apontado na exordial não obtendo êxito, 

verifico que o pedido preenche os requisitos dos arts. 231 c/c 232, ambos 

do CPC.Desta feita CITE-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de edital de 

citação com prazo de 30 (trinta) dias – inc. IV, do art. 8º da Lei n.º 

6.830/1980, observando os requisitos e formalidades legais, aplicando-se 

no que couber o art. 232 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio 

do Foro, certificando-se nos autos, bem como promovendo à serventia a 

disponibilização deste no Diário Eletrônico da Justiça, bem como sua 

publicação no sítio da justiça estadual se houver. Após, considerando que 

a plataforma do CNJ já fora criada, conforme Resolução n.º 234, de 13 de 

julho de 2016, PROCEDA-SE CONFORME DETERMINA O INC. II, DO ART. 

257, CPC, todavia, certifique-se se esta já fora implantada. Em caso 

negativo, certifique-se.E para tanto, desde já NOMEIO como curador 

especial da (s) parte (s) executada (s) citada (s) via editalícia a douta 

DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, a qual deverá ser intimada 

pessoalmente desta nomeação para que, caso queira, apresente 

embargos em atendimento ao princípio do contraditório, no prazo de 30 

(trinta) dias. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA, 

aguarde-se seu retorno para esta comarca e após remetam-se os autos 

para referida entidade. Por fim, intime-se a Fazenda Púb, MEDIANTE 

REMESSA ELETRÔNICA, para apresentar bens passíveis de penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 19 de 

março de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 24 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92909 Nr: 3365-82.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON EXPORT IND E COM. DE MADEIRAS 

LTDA, CLAUDINEI DA SILVA RIBEIRO, FRANCISMR COSTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMAZON EXPORT IND E COM. DE 
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MADEIRAS LTDA, CNPJ: 05315078000119, Inscrição Estadual: 

13212990-6. 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: 01/09/2016.

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

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. em 

face de AMAZON EXPORT IND E COM. DE MADEIRAS LTDA, CLAUDINEI 

DA SILVA RIBEIROE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de R$ 38.885,84 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco 

reais virgula oitenta centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 5944/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/12/2013

 - Valor Total: R$ 42.774,42 - Valor Atualizado: R$ 38.885,84 - Valor 

Honorários: R$ 3.888,58

Despacho/Decisão: Vistos etc.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 10% (dez 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, intime-se a Fazenda a fim de 

que se manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado 

ou requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o 

ato, se for o caso. Friso que para esta intimação não será deferida a 

remessa integral dos autos, nos termos dos itens 2.8.1.6.2 e 2.8.1.6.3 da 

CNGC.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, com o respectivo adiantamento das diligências, 

se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. 

Igualmente, quanto a esta intimação, também não será deferida a remessa 

integral dos autos, nos termos do item 2.8.1.6.3 da CNGC.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 828 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 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS).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, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, 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. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução.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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 24 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107393 Nr: 4212-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILON MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILON MARIANO DA SILVA, Cpf: 

63085224149, Rg: 977.728, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 671,37 - Valor Total: R$ 33.068,37 - Valor 

Atualizado: R$ 29.451,82 - Valor Honorários: R$ 2.945,18

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.,Cite-se a devedora para pagar em 03 

(três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data da juntada aos autos do mandado de 

citação [art. 915 do CPC]. Não havendo pagamento, proceda-se de 

imediato à penhora de bens, descrevendo-os pormenorizadamente e 

avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de 

penhora, bem como intimando, a respeito dos atos processuais 

praticados, o executado [art. 154, inciso V e art. 829, § 1.º, ambos do 

CPC].Intime-se a executada para que, no prazo para embargos, caso 

queiram, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC].Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade [art. 827, §1º, do CPC].A propósito, defiro os 

benefícios do art. 212 do CPC.Intime-se.Cumpra-se.

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

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste/MT em desfavor de Vilson 

Mariano da Silva. Ressai dos autos que o Exequente efetuou empréstimo 

ao Exequente na quantia de R$ 29.451,81 (vinte e nove mil, quatrocentos e 

cinquenta e um reais virgula oitenta e dois centavos), ressaltando-se que 

o Exequente usou todos os meios suasórios para o recebimento de de seu 

crédito, porém tornaram-se infrutíferas todas as tentativas.

Comodoro, 24 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103121 Nr: 2278-57.2017.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO POMPERMAYER ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO POMPERMAYER ALMEIDA, Cpf: 

01485367190, Rg: 16583531, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 99553290. 

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: 08/05/2017.

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

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL em face de BRUNO 

POMPERMAYER ALMEIDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de R$ 916,51 (novecentos e dezesseis reais virgula cinquenta e um 

centavos), inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

23/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/01/2011

 - Valor Total: R$ 1.008,16 - Valor Atualizado: R$ 916,51 - Valor 

Honorários: R$ 91,65

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se a parte executada, por meio de 

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 10% (dez 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 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, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à 

própria exequente. 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.VII – Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 24 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92513 Nr: 3180-44.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIAK - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ELCIO JOSÉ BARBOSA, JOSE CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KAIAK - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, CNPJ: 08910011000110 e atualmente em local incerto e 

não sabido ELCIO JOSÉ BARBOSA, Cpf: 70028826604. 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: 24/08/2016.

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

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de KAIAK - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, ELCIO JOSÉ BARBOSAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 42.478,51 

(quarenta e dois mil reais quatrocentos e setenta e oito reais virgula 

cinquenta e um centavos), inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 4322/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2015

 - Valor Total: R$ 46.726,36 - Valor Atualizado: R$ 42.478,51 - Valor 

Honorários: R$ 4.247,85

Despacho/Decisão: Vistos etc.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 10% (dez 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, intime-se a Fazenda a fim de 

que se manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado 

ou requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o 

ato, se for o caso. Friso que para esta intimação não será deferida a 

remessa integral dos autos, nos termos dos itens 2.8.1.6.2 e 2.8.1.6.3 da 

CNGC.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, com o respectivo adiantamento das diligências, 

se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. 

Igualmente, quanto a esta intimação, também não será deferida a remessa 

integral dos autos, nos termos do item 2.8.1.6.3 da CNGC.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 828 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 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS).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, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 
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intercorrente, 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. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução.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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 24 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 127038 Nr: 5029-80.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEOZIR DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Em atenção à decisão retro, certifico que na solenidade realizada em 

03/04/2018 consta como defensora do réu a Drª Eliana da Costa, sem 

qualquer menção de nomeação da mesma. Entretanto, não consta nos 

autos procuração.

Isto posto, procedo a intimação da referida causídica para que, no prazo 

de 15 dias, junte aos autos procuração com poderes específicos para 

atuar na fase de execução penal.

Esp. Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000970-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. G. R. (REQUERENTE)

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

S. R. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Expedido por ordem 

do(a) MM. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR Dados do 

processo: Processo: 1000970-32.2018.8.11.0046; Valor causa: $954.00; 

Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SILVIO RAMON GOMEZ ROJAS, SONILDA 

ROSSANI RIOS Parte Ré: REQUERIDO: CLEONILDA FREITAS ESCURRA 

Parte a ser citada: Parte Ré: CLEONILDA FREITAS ESCURRA Brasileira, 

natural de Pimenta Bueno/RO, Filiação: Regalada Freitas Escurra, 

documentos pessoais desconhecidos e atualmente em local incerto e não 

sabido Finalidade: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Resumo da Inicial: Narra 

a inicial que a menor cuja guarda se visa regulamentar vive com os 

requerentes desde 2014, entregue por pessoa que não era parente da 

mesma, à pedido da própria menor. Narra ainda que entre 2009 e 2011 a 

menor esteve sob os cuidados dos requerentes, no Paraguai, sendo que 

em 2011 a genitora da menor voltou atrás em sua decisão de entregar a 

infante à adoção. Por fim, alegam que cuidam da menor, provendo-lhe 

todos os cuidados necessários, inclusive escola particular . 

Despacho/Decisão: VISTOS. Sonilda Rossani Rios e Silvio Ramos Gomez 

Rojas ajuízam Ação de Guarda da menor Liz Paula Freitas Escurra em 

face de Clenilda Freitas Escurra todos devidamente qualificados nos 

autos. Aduziram, em apertada síntese que, encontram-se na guarda de 

fato da menor desde o ano de 2014, sendo que, anteriormente, já 

cuidaram da menor de 2009 a 2011. Relatam que não tem conhecimento a 

respeito do paradeiro da requerida. Requerem em liminar que a guarda 

provisória em seu favor. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente determino que o feito deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme previsão legal do art. 189, II, CPC e art. 206 da Lei nº 

8.069/1990. Da justiça gratuita. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

pois a meu ver a parte autora comprovou não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, mormente por estar assistida pela Defensoria Pública. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a parte autora a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Da Guarda. De acordo com o postulado orientador da matéria, 

mormente no que diz respeito à guarda, é o da preservação dos 

interesses da criança e do adolescente (art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 

e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 1.583 e seguintes do Código Civil), de 

forma que a menor deverá permanecer no ambiente que melhor lhe 

assegure o seu bem-estar físico e espiritual, independentemente de quem 

irá exercer a titularidade do direito de guarda. Não se deve olvidar, que 

consoante disposto no mesmo art. 33, § 2º, do ECA, a modificação da 

guarda é medida excepcional. Contudo constata-se pelo contido nos autos 

que a menor impúbere encontra-se sob a guarda de fato de dos 

requerentes desde o ano de 2014, não tendo nenhum contato com sua 

genitora, por opção daquela sendo que, outra solução não resta senão 

permanecer sob os cuidados daqueles. Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA LIMINAR pleiteada na exordial para 

o fim de ConcedER a guarda provisória da menor Liz Paula Freitas Escurra 

em favor dos requerentes Sonilda Rossani Rios e Silvio Ramos Gomez 

Rojas. Intimem-se os requerentes da guarda para que compareçam em 

Cartório e prestem compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo que lhe foi conferido, na forma do que dispõe o art. 32 da Lei nº 

8.069/1990. Determino a citação da requerida por edital para que, 

querendo, conteste a demanda, sob pena de revelia. Determino, ainda, a 

realização de estudo psicossocial com a menor e sues guardiães. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 

11.419/2006) ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIORJuiz de 

Direito. Advertência: 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, 

Felipe Michelin Fortes, Analista Judiciário, digitei. Comodoro, 25 de 

setembro de 2018. Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: Endereço do 

Fórum: Rua Pará S/n, Bairro: Tertulia, Cidade: Comodoro-MT, CEP: 

78.310-000, Telefone(s): (65) 3283-1623, (65) 3283-1615

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000241-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (ADVOGADO(A))

FLAVIO HELKERS RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000241-06.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): FLAVIO HELKERS RODRIGUES RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. Flavio Helker Rodrigues interpõe Embargos de Declaração contra a 

decisão que apreciou a tutela de urgência antecipada. Segundo a parte 

embargante a decisão em questão foi omissa ao não ter se manifestado a 

respeito do pedido de desbloqueio de cartão de crédito em nome do autor. 

Deste modo, requer que sejam acolhidos os presentes embargos. É a 

síntese do necessário. Fundamento e Decido. Consoante prevê o art. 
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1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material. O Código de Processo Civil ao disciplinar os 

embargos de declaração, assevera que são eles cabíveis quando for 

omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o 

Código, portanto, alusão ao tipo de pronunciamento judicial em que se 

pode constatar a omissão, consentindo ao intérprete concluir pela ampla 

possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal vício, tenha ele 

ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão interlocutória. 

Atento aos autos verifico que, a pretensão do embargante merece 

prosperar, considerando que a decisão interlocutória inicial apreciou 

apenas o requerimento de exclusão do nome dos autos dos órgãos de 

proteção ao crédito em nada tendo mencionado a respeito do pedido de 

desbloqueio do cartão de crédito. O artigo 300 do Código de Processo Civil 

de 2016 permite o deferimento da tutela de urgência, desde que estejam 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Note-se: 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. 

(destaquei). Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos 

de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: 3. Requisitos para a 

concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A 

primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. 

Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. 

Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452). (Comentários ao código de 

processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015). Na hipótese, entendo estão presentes as condições autorizadoras 

da medida postulada. Na exordial a parte autora demonstrou a existência 

de sentença anterior que reconheceu a inelegibilidade do crédito inscrito 

no SPC/Serasa que ensejou o bloqueio do cartão de crédito. Quanto ao 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restou 

demonstrado, mormente porque ser este utilizado como meio de 

pagamento. Pelo exposto, CONHEÇO e DOU provimento aos presentes 

embargos de declaração, para o fim de CONCEDER a tutela de urgência 

antecipada, consistente no desbloqueio do cartão de crédito pertencente 

ao autos em 05 (cinco) dias a contar da intimação pessoal, sob pena de 

multa por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais. 

Intime-se o executado pessoalmente. Intime-se as partes, por meio de 

seus patronos via DJE/carga eletrônica, para que, em 05 (cinco) dias [art. 

218, §1º, CPC] prazo este, que será contado em dobro no caso do art. 

186, CPC, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de 

forma fundamentada a necessidade de realização destas. Na mesma 

oportunidade em consonância com o princípio da celeridade processual, 

intimem-se as partes para que caso queiram apresentem perante este 

juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 25 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010265-42.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (EXEQUENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO VIANA (EXECUTADO)

JOAO PAULO ALMEIDA LUCAS (EXECUTADO)

EDINA MARCIA DA SILVA VIANNA (EXECUTADO)

VALQUIRIA FERNANDA DA SILVA VIANNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010265-42.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: CORDEIROS ADVOGADOS 

EXECUTADO: EDINA MARCIA DA SILVA VIANNA, VALQUIRIA FERNANDA 

DA SILVA VIANNA, JOAO PAULO ALMEIDA LUCAS, JOSE APARECIDO 

VIANA Vistos. Certifique a Gestora Judicial se todos os mandados para 

citação dos executados foram encaminhados à central. Se positivo, 

solicite a devolução imediata. Não havendo comprovação acerca do envio, 

encaminhe-se novo mandado de citação à central para tentativa de 

citação dos executados. Com relação aos mandados devolvidos, intime-se 

o exequente por meio de seu advogado, para querendo, em 05 (cinco) 

dias apresentar o novo endereço. Apresentado o novo endereço nos 

autos, desde já expeça mandado de citação. Se necessário for, expeça 

carta precatória. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010044-25.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RANULFO DE AQUINO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCIO DE MATTOS LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010044-25.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: CASA DO PRODUTOR 

AGROCENTER LTDA - EPP EXECUTADO: LEANDRO MARCIO DE MATTOS 

LARA Vistos. Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça, intime-se o 

exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo impulsionar o 

feito. Decorrido o prazo, arquive-se os autos. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000952-11.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MARCIO DE AREA LEAO MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOMAT COMPANHIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO GROSSO SA 

(REQUERIDO)

GONCALO RODRIGUES DE FARIAS (REQUERIDO)

NERI GUILHERME ARTMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000952-11.2018.8.11.0046. REQUERENTE: FREDERICO MARCIO DE AREA 

LEAO MONTEIRO REQUERIDO: ALCOMAT COMPANHIA SUCRO 

ALCOOLEIRA DE MATO GROSSO SA, NERI GUILHERME ARTMANN, 

GONCALO RODRIGUES DE FARIAS Vistos. Trata-se de carta precatória 

distribuída perante este juízo cujo objetivo é o de proceder com a 

avaliação e praceamento de bem imóvel penhorado localizado nesta 

comarca. É o relato do necessário. 1) Intimem-se as partes acerca da 

necessidade de nova avaliação. Caso apresentem concordância, proceda 

com a nova avaliação, intimando-as posteriormente (mediante DJE em, 

havendo advogado constituído, ou, caso não possua advogado 

constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no 

art. 841 e seus parágrafos do NCPC.; 2) Não havendo requerimento de 

adjudicação ou alienação particular do bem penhorado, tampouco 

impugnações, DEFIRO desde já a alienação judicial, ocasião em que 

nomeio leiloeiro Sr. Álvaro Antônio Mussa Pereira – Leiloeiro Público Oficial 

e Rural no Estado de Mato Grosso, matrículas JUCEMAT 13/2008 e 

FAMATO 033/04 devendo, ser designada data para alienação do bem 

avaliado conforme disponibilidade do leiloeiro. 3) Determino que o primeiro 

e o segundo leilão deverá o ocorrer no mesmo dia, com intervalo mínimo de 

uma hora entre eles nos termos do art. 892 do CPC/2015, De igual modo, 

DEFIRO a possibilidade de pagamento do bem arrematado em três (3) 

prestações mensais e sucessiva, devendo a primeira parcela ser 

depositada no prazo máximo de três (3) dias a contar da arrematação, e 

as demais a cada trinta (30) dias, observando-se que a comissão do 
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leiloeiro deverá ser paga imediatamente. 4) Informo desde já que a carta 

de arrematação será expedida após o último pagamento, mas será 

possível a imissão na posse com o depósito da primeira parcela. No caso 

de parcelamento, as guias mensais serão encaminhadas ao arrematante 

pelo leiloeiro, que informara nos autos o pagamento de cada parcela. 5) 

Fixo como preço vil, a fim de impedir sua arrematação no segundo leilão, o 

valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 

do CPC/2015). Expeça-se edital, no s moldes do artigo 886, devendo ser 

afixado no placar do fórum e publicado no diário oficial com antecedência 

de cinco (5) dias da data marcada para o leilão (art. 887, 1, do CPC/15) em 

observância ao art. 887 do CPC/2015, determino que o edital seja 

publicado na rede mundial de computadores. 6) Intime-se o exequente, por 

seu procurador e via DJE. Intime-se o executado, através de seu 

advogado e via DJE, ou, não havendo procurador, mediante carta com 

aviso de recebimento, para que tome ciência do dia, hora e local da 

alienação judicial (art. 889, inciso i, do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-83.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

EDIS ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010131-83.2014.8.11.0046. REQUERENTE: EDIS ANTUNES DE SOUZA 

REQUERIDO: AYMORE VISTOS. 1) Retifique-se o sistema PJE, fazendo 

registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC; 2) Após, considerando que 

houve o cumprimento voluntário da obrigação, intimem-se a parte 

autora/exequente por meio de seu advogado constituído mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico/sistema análogo se houver ou 

pessoalmente em caso de inexistência de patrono, para no prazo de 05 

(cinco) dias, caso queira, impugne o valor depositado, e caso permaneça 

silente, será interpretado como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]; 

3) Cadastre os novos advogados das partes no sistema Pje, se 

necessário o for e caso não tenha feito. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-20.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010012-20.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ELIZABETH DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS. 1) Retifique-se o sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC; 2) Após, considerando que houve o cumprimento 

voluntário da obrigação, intimem-se a parte autora/exequente por meio de 

seu advogado constituído mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/sistema análogo se houver ou pessoalmente em caso de 

inexistência de patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]; 3) Cadastre os novos 

advogados das partes no sistema Pje, se necessário o for e caso não 

tenha feito. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-95.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ALVARO LUIZ ORTOLAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

ODILIO BALBINOTTI (TERCEIRO INTERESSADO)

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DECIO CRISTIANO PIATO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010352-95.2016.8.11.0046. REQUERENTE: ALVARO LUIZ ORTOLAN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS. 1) Retifique-se o sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC; 2) Após, considerando que houve o cumprimento 

voluntário da obrigação, intimem-se a parte autora/exequente por meio de 

seu advogado constituído mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/sistema análogo se houver ou pessoalmente em caso de 

inexistência de patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]; 3) Cadastre os novos 

advogados das partes no sistema Pje, se necessário o for e caso não 

tenha feito. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-89.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEMERSON LUIZ MARTINS (ADVOGADO(A))

PEDRITO DE SOUZA AVILA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010204-89.2013.8.11.0046. REQUERENTE: PEDRITO DE SOUZA AVILA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTOS. 1) Retifique-se o sistema PJE, 

fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de 

Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC; 2) Após, 

considerando que houve o cumprimento voluntário da obrigação, 

intimem-se a parte autora/exequente por meio de seu advogado 

constituído mediante publicação no diário da justiça eletrônico/sistema 

análogo se houver ou pessoalmente em caso de inexistência de patrono, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, impugne o valor 

depositado, e caso permaneça silente, será interpretado como satisfeita a 

obrigação [art. 526, §3º, CPC]; 3) Cadastre os novos advogados das 

partes no sistema Pje, se necessário o for e caso não tenha feito. 4) 

Intime-se o recorrente a recolher as custas processuais conforme 

determinado na decisão proferida pela Instância Superior. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-92.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

MARLI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010068-92.2013.8.11.0046. REQUERENTE: MARLI SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS. Cumpra-se na íntegra a 

decisão prolatada pela Instância Superior. Após, arquivem os autos. 

(assinado eletronicamente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-26.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR CLAUDINO (REQUERENTE)

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010193-26.2014.8.11.0046. REQUERENTE: JURANDIR CLAUDINO 

REQUERIDO: CLARO TV VISTOS. Ante o teor da decisão prolatada pela 

Instância Superior, arquivem os autos. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-02.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (ADVOGADO(A))

SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000056-02.2017.8.11.0046. REQUERENTE: SAMUEL PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. Tendo em vista 

que compete a Instância Superior apreciar pedido de assistência judiciária 

gratuita em grau recursal nos termos do art. 99, §7º, CPC, deixo de 

analisar o pedido de assistência judiciária gratuita acaso solicitado e, para 

tanto certifique-se a tempestividade do recurso inominado interposto e do 

devido recolhimento do preparo caso efetuado, bem como das 

contrarrazões apresentadas. Após de intimadas as partes para 

contrarrazoar em havendo necessidade, certifique a tempestividade de 

sua apresentação ou o decurso do prazo e remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-03.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCELO ADRIANO BOFF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010244-03.2015.8.11.0046. REQUERENTE: MARCELO ADRIANO BOFF 

REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS. Havendo condenação em custas a 

serem recolhidas consoante se denota pelo contido na decisão da 

Instância Superior, intime-se a parte recorrente a recolhê-las. Decorrido o 

prazo supra sem manifestação, intimem-se a parte devedora via Diário da 

Justiça Eletrônico para recolher as custas judiciais pendentes no prazo de 

05 (cinco) dias [art. 351, §1º, C.N.G.C.]. Permanecendo silente a parte 

devedora, certifique-se e após remetam-se os autos ao contador judicial 

para atualização do débito devido. Feita a atualização, deverão ser feitas 

anotações no Cartório Distribuidor à existência de pendência em nome do 

devedor [art. 352, § 1º, C.N.G.C.]. Após, encaminhe-se ao Departamento 

de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT através de ofício, os documentos 

elencados no art. 574, C.N.G.C. observando-se ao que dispõe o art. 579, 

C.N.G.C devendo ser extraída certidão de dívida ativa para o fim de 

protesto extrajudicial caso o valor atualizado seja inferior a R$ 500,00 

(quinhentos reais) conforme art. 354, C.N.G.C. Efetuadas as diligências 

supra, não havendo mais pendências, arquivem-se os autos com as 

baixas de anotação e estilo. Após, considerando o teor do julgamento 

prolatado em Segunda Instância, arquivem-se os autos. Às providências. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-39.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SALVIO FARIA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010089-39.2011.8.11.0046. REQUERENTE: DOMINGOS SALVIO FARIA 

GARCIA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Intime-se o 

recorrente, para comprovar a hipossuficiência de recursos para 

recolhimento do preparo ou efetue a comprovação do recolhimento em 48 

horas, sob pena de deserção. Após, conclusos. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-17.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

C. M. DE CARVALHO FABRICA DE PROJETOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000055-17.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: C. M. DE CARVALHO FABRICA DE PROJETOS 

EIRELI - ME VISTOS. Tendo em vista que compete a Instância Superior 

apreciar pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal nos 

termos do art. 99, §7º, CPC, deixo de analisar o pedido de assistência 

judiciária gratuita acaso solicitado e, para tanto certifique-se a 

tempestividade do recurso inominado interposto e do devido recolhimento 

do preparo caso efetuado, bem como das contrarrazões apresentadas. 

Após de intimadas as partes para contrarrazoar em havendo 

necessidade, certifique a tempestividade de sua apresentação ou o 

decurso do prazo e remetam-se os autos à Turma Recursal, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-96.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

CLAUDIO CAVALCANTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)
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BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010339-96.2016.8.11.0046. REQUERENTE: CLAUDIO CAVALCANTI 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. Cumpra-se na 

íntegra a decisão prolatada pela Instância Superior. ÀS Providências. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-35.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

CIRO LUCAS RANGEL (REQUERENTE)

RONIE JACIR THOMAZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COMODORO LTDA (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010356-35.2016.8.11.0046. REQUERENTE: CIRO LUCAS RANGEL 

REQUERIDO: CAB COMODORO LTDA VISTOS. Ciência as partes do 

retorno dos autos da Instância Superior. Após, não havendo requerimento 

em 15 dias, arquivem-se os autos. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-87.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010165-87.2016.8.11.0046. REQUERENTE: GENI MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA Vistos, etc. Ciência 

as partes do retorno dos autos da Instância Superior. Após, não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença em 15 dias, arquive-se os 

autos. Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. 

(assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito ‘

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

CELIO CANDIDO DIAS (REQUERENTE)

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000398-76.2018.8.11.0046. REQUERENTE: CELIO CANDIDO DIAS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. Em 

virtude do descumprimento reiterado por parte do requerido, fixo desde 

logo multa por descumprimento, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 

vigorar a partir do primeiro dia subsequente a este despacho em caso de 

descumprimento da decisão inicial, sem prejuízo da majoração da multa em 

caso de recalcitrância. Intime-se o requerido pessoalmente e na pessoa 

do seu advogado. No mais, cumpra-se na íntegra a decisão anterior. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000090-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR - REGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE COSTA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000090-40.2018.8.11.0046. REQUERENTE: REDE GONZAGA DE ENSINO 

SUPERIOR - REGES REQUERIDO: ALINE COSTA GOMES Vistos. 

Cumpra-se, conforme deprecado. Após, devolva-se à origem. (assinado 

por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-13.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VINICIUS RODRIGUES MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000150-13.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JOAO VINICIUS RODRIGUES MORAIS Vistos. 

Designe nova audiência de conciliação e após expeça carta precatória no 

endereço declinado em requerimento anterior. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-64.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITSURI CAMPOS MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010270-64.2016.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

MITSURI CAMPOS MOTA Vistos. Certifique o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos, considerando que se trata de réu revel. 

Após, não havendo pedido de cumprimento de sentença em 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010239-44.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. O. MODAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J OLIVEIRA COSTA MADEIRAS E FERRAGENS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010239-44.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: C. S. O. MODAS EIRELI - EPP 

EXECUTADO: J OLIVEIRA COSTA MADEIRAS E FERRAGENS - ME Vistos. 

Intime-se o exequente para apresentar o novo endereço do executado em 

05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PURSINA DE SOUZA DE JESUS (EXECUTADO)

MARCIA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000314-75.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: AMOGLIA & SANT ANNA LTDA 

- ME EXECUTADO: PURSINA DE SOUZA DE JESUS, MARCIA DE SOUSA 

Vistos. Intime-se o exequente para em 05 dias apresentar o novo 

endereço do executado, sob pena de extinção. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-75.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

CLEDSON FERNANDES VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010127-75.2016.8.11.0046. REQUERENTE: CLEDSON FERNANDES 

VIANA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. VISTOS. 1) 

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já 

não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias; 6) Intime-se a parte vencida para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-60.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

MARISA MENIS GODOI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010031-60.2016.8.11.0046. REQUERENTE: MARISA MENIS GODOI 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Recebo o recurso INOMINADO interposto 

nos autos, no(s) efeito(s) aplicável(is) à espécie. Às contrarrazões, no 

prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao E. COLÉGIO RECURSAL, 

com as nossas homenagens. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-47.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA VALDENE MOTA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010394-47.2016.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA VALDENE MOTA DA 

SILVA SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 1 - Defiro a gratuidade. 2 

- Certifique a tempestividade, em sendo desde já recebo o recurso 

inominado apenas no seu efeito devolutivo, na medida em que não há risco 

de dano irreparável ao recorrente. 3 - À parte recorrida para as 

contrarrazões. 4 - Após, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio 

Recursal. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADALBERTO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000351-05.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ADALBERTO ALVES DE 

CASTRO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. VISTOS. 

Cuida-se de reclamação manejada por ADALBERTO ALVES DE CASTRO 

já qualificado nos autos em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. 

Estando a petição inicial nos termos 14 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

RECEBO a referida Petição Inicial. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Recebo a emenda da inicial. Da Tutela de urgência. Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. (grifos nossos). Desta maneira no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte autora 

que comprove que não celebrou o empréstimo discutido nos autos, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a cobrança de valores 

oriundo de empréstimo que em tese não celebrou lhe causa prejuízos de 

ordem material. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há 

óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da 

parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a 

quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil, DETERMINO: que a Promovida BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. 

suspenda os descontos do empréstimo consignado n.° 46-13055101 e 

contrato n.° 55261256 apontado pela autora devendo para tanto, realizar 

as suas expensas e todas as diligências legais e possíveis para 

solucionar o imbróglio até ulterior deliberação deste juízo. Oficie-se ao 
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INSS para que proceda com a suspensão dos descontos em folha no 

benefício do autor no que diz respeito aos empréstimos discutidos nos 

autos. Deixo de fixar multa por descumprimento em razão do ofício que 

será expedido diretamente a parte requerida. DETERMINO que seja 

agendada nova sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. DETERMINO a prioridade especial de 

tramitação - Art. 3o, § 2º, Lei n.º 10.741/03. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-77.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE MAXWELLE DE PAIVA (INTERESSADO)

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000967-77.2018.8.11.0046. INTERESSADO: GISLAINE MAXWELLE DE 

PAIVA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

VISTOS. Cuida-se de reclamação manejada por GISLAINE MAXWELLE DE 

PAIVA contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Juntou documentos. É o necessário. 

Decido. Da Tutela de urgência. Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta 

maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da parte autora que comprove que não utilizou a 

linha no período mencionado, mormente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que a cobrança de valores já quitados lhe causa prejuízos 

de ordem material. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não 

há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência 

da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao 

status a quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré 

eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação 

da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de 

Processo Civil, concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão 

do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que 

tange tão somente as restrições realizadas por EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A no que se refere ao débito discutido 

nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, utilizando-se para tanto 

o sistema disponibilizado pelo CNJ ou equivalente para o fim específico de 

determinar a exclusão do nome do requerente no rol de inadimplentes no 

que tange tão somente a restrição realizada pela requerida EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A no prazo de 05 (cinco) dias. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação conforme pauta do 

Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000902-82.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BARBOSA DE SA (REQUERENTE)

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000902-82.2018.8.11.0046. REQUERENTE: GILMAR BARBOSA DE SA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos. Da Tutela 

de urgência. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Em que pese haver num juízo 

sumário a presença da probabilidade do direito, não há perigo de perigo de 

dano bem como ineficácia do provimento final, pois a baixa do registro é 

algo irreversível. No que tange a isenção do imposto em caso de furto e 

roubo de veículo não restou demonstrada “prima facie” ainda que presente 

o perigo da demora resta ausente o “fumus boni iuris”. Por certo, caso 

fique constatada a veracidade dos fatos narrados, por certo o requerente 

deverá ser indenizado por eventuais danos que lhe foram causados. Ante 

o exposto INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada nos autos. Cite-se 

a parte requerida para querendo, apresentar resposta, no prazo legal, 

devendo ser designado na mesma ocasião audiência de conciliação com 

prazo mínimo de antecedência de 30 (trinta) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM (ADVOGADO(A))

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES (ADVOGADO(A))

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DIAS TERRAS (RÉU)

MERCIONE FERREIRA VALADARES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000891-53.2018.8.11.0046. AUTOR(A): ENEDIR HENRIQUE PALHARIM 

RÉU: ELIAS DIAS TERRAS, MERCIONE FERREIRA VALADARES Vistos. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação, caso já não o 

tenha feito conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-39.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI (ADVOGADO(A))

BRAGA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO(A))

GABRIEL PAULINO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010013-39.2016.8.11.0046. REQUERENTE: BRAGA DA SILVA & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: GABRIEL PAULINO EIRELI - ME VISTOS. 1) Com 

razão a certidão anterior, posto que há sentença prolatada nos autos. 

Para tanto, revogo a decisão de ID 13918632 que fora lançada de forma 

equivocada nestes autos. Após, certifique o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) Retifique-se no 

sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC; 

3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se o devedor que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

a parte vencida para que proceda com o recolhimento das custas 

processuais em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha 

ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-19.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI CUIABANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000169-19.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ROSELI CUIABANO DE OLIVEIRA VISTOS. Ante o 

teor da manifestação anterior, SUSPENDO a tramitação do feito nos 

moldes do artigo 313, II, do CPC. Decorrido o prazo sem apresentação de 

minuta de acordo, intime-se o autor, caso queira, a dar o prosseguimento 

do feito em 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002267-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIZE CAROLINA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002267-85.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DAIZE CAROLINA DE JESUS Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem 

a juntada de comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou 

comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002311-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EL SHADAY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002311-07.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: EL 

SHADAY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME Vistos etc. 

Analisando os autos, verifico que faltam documentos para cumprimento da 

missiva precatória, quais sejam, cópia da decisão e a missiva precatória. 

Ainda, verifico a ausência de comprovante de recolhimento de custas. 

Desta forma, OFICIE-SE o Juízo Deprecante dando conta da documentação 

necessária à devida distribuição e intime-se a parte interessada para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de devolução da missiva precatória, conforme 

artigos 388, parágrafo único e 390 da CNGC. Aportando toda a 

documentação citada, bem como, o comprovante de recolhimento das 

custas, Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 
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Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Após, 

devolva-se com nossas homenagens. As providências, fazendo grafar 

nossas homenagens. Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001173-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDE DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN YLDO SILVA DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001173-05.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EVANILDE DA CONCEICAO SILVA RÉU: EDVAN YLDO SILVA DE 

CARVALHO Vistos, etc. Tendo em vista a realização da audiência de 

tentativa de conciliação (ID 14758501), sem que o requerido fosse 

devidamente citado para comparecimento, aguarde-se o retorno da Carta 

Precatória, certificando, em seguida, o decurso de prazo para que o 

requerido apresente Contestação. Após, vista à DPE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000499-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON NELSON DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000499-27.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CLEITON NELSON DE ALMEIDA Vistos etc. Defiro o pedido de dilação de 

prazo para o cumprimento da determinação de ID 14311861, concedendo 

o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às Providências. Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001408-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA JORDAO FURLAN (REQUERENTE)

HUGO JORDAO FURLAN (REQUERENTE)

TELMA DE FATIMA FURLAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANCIA JORDAO FURLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001408-69.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: HUGO JORDAO FURLAN, TELMA DE FATIMA FURLAN, 

MARCIA JORDAO FURLAN REQUERIDO: CONSTANCIA JORDAO FURLAN 

Vistos etc. Decorrido o prazo concedido (ID 15203015), intime-se o 

inventariante para que comprove o cumprimento da decisão de ID 

14028806, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do 

encargp. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautels de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67591 Nr: 2096-53.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigenia da Silva Capato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados à ref. 76.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62795 Nr: 425-92.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA VIEIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

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 Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31425 Nr: 3117-74.2009.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Mauricio Barbosa Bonvini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461/B

 Vistos etc.

Diante do depósito realizado (fl. 130/137), para que produza seus 

regulares efeitos de direito, homologo o auto de arrematação de fls. 

126/128.

A arrematação já é considerada perfeita, acabada e irretratável (NCPC, 

art. 903).

Entretanto, certifique a Serventia o decurso de prazo constante do §2º do 

art. 903 do NCPC.

Passado o prazo previsto no §2º sem que tenha havido alegação de 
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qualquer das situações previstas no §1º, do citado art. 903 do NCPC, e, 

pagas eventuais custas e fornecidas as cópias necessárias, expeça-se 

carta de arrematação, observado o disposto no §3º, do art. 903, do NCPC, 

intimando-se para retirada.

Consigno que após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de 

entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação 

autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte 

necessário (§4º, do art. 903, do NCPC).

Após, aguarde-se por 30 (trinta) dias eventual requerimento do 

arrematante.

Não havendo nenhum requerimento no prazo assinalado, intime-se o 

credor para manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito 

em termos de prosseguimento do feito.

Intime-se

Às providências.

 Jaciara - MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59014 Nr: 2788-86.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de petição acostada aos autos às fls. 256/257, em que a 

advogada do requerente, requer o restabelecimento de prazo para 

manifestação, alegando, que a parte requerida retirou o processo em 

carga, impossibilitando que se retirassem cópias dos autos para 

manifestação, já que o prazo era comum a ambas as partes.

Em consulta ao sistema APOLO, verifica-se que a decisão foi 

disponibilizada no DJE nº 10255, de 14/05/2018 e publicada no dia 

15/05/2018, assim, o prazo começaria a correr a partir do dia 16/05/2018, 

expirando em 05/06/2018.

Entretanto, os autos foram remetidos ao INSS em 17/05/2018, tendo sido 

devolvido em 09/07/2018, quando já havio transcorrido o prazo recursal.

Desta forma, em face do acima exposto DEFIRO o pedido de devolução e 

reabertura do prazo recursal, a contar da data de sua intimação via DJE.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara - MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18615 Nr: 69-15.2006.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADIR ANTONIO RIBEIRO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO GONDIM DOS 

SANTOS - OAB:11905-A, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17513/O

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pelo executado (fls. 168/169), já qualificado nos 

autos, ante a decisão de fl. 165.

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

r. decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

Aguarde-se, contudo, a r. decisão monocrática a ser lançada pela Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo do nosso Egrégio Tribunal de Justiça.

Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a decisão de mérito.

Em termos de prosseguimento, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

165.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48184 Nr: 3470-46.2011.811.0010

 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: KMDSH, MARCIO JOSÉ HACKBART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público às fls. 65/66, 

nomeio a profissional Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311 – 

MT, para proceder a perícia técnica na autora, conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de outubro de 2018, às 

15h30min.

Intime-se a parte autora, no endereço constante nos autos, para se 

apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que deverá 

estar portando todos os seus exames.

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos 

termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil.

Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos quesitos já 

apresentados, inclusive os apresentados pelo Parquet.

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.

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.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Às Providências.

Jaciara - MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3715 Nr: 2272-52.2003.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL - IAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos e etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL.

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

Aguarde-se, contudo, a r. decisão monocrática a ser lançada pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ante o pedido de concessão de 
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tutela recursal, bem como eventual pedido de informações sobre a r. 

decisão proferida por esta singela instância.

Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a decisão de mérito.

Em termos de prosseguimento, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

146/147.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4031 Nr: 6-88.1986.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL - IAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos e etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL.

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

Aguarde-se, contudo, a r. decisão monocrática a ser lançada pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ante o pedido de concessão de 

tutela recursal, bem como eventual pedido de informações sobre a r. 

decisão proferida por esta singela instância.

Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a decisão de mérito.

Em termos de prosseguimento, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

143/144.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4443 Nr: 3-36.1986.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL - IAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:3.020.827-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos e etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL.

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

Aguarde-se, contudo, a r. decisão monocrática a ser lançada pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ante o pedido de concessão de 

tutela recursal, bem como eventual pedido de informações sobre a r. 

decisão proferida por esta singela instância.

Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a decisão de mérito.

Em termos de prosseguimento, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

146/147.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 234 Nr: 713-70.1997.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8.248-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos e etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL.

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

Aguarde-se, contudo, a r. decisão monocrática a ser lançada pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ante o pedido de concessão de 

tutela recursal, bem como eventual pedido de informações sobre a r. 

decisão proferida por esta singela instância.

Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a decisão de mérito.

Em termos de prosseguimento, cumpra-se integralmente a decisão de flS. 

424/425.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24034 Nr: 192-42.2008.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos e etc.

Preliminarmente, proceda o Sr. Gestor a abertura de novo volume, 

conforme preconiza a CNGC.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL.

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

Aguarde-se, contudo, a r. decisão monocrática a ser lançada pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ante o pedido de concessão de 

tutela recursal, bem como eventual pedido de informações sobre a r. 

decisão proferida por esta singela instância.

Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a decisão de mérito.

Em termos de prosseguimento, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

407.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62792 Nr: 424-10.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM DE FÁTIMA FACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

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 Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49842 Nr: 1620-20.2012.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MACHADO, Sirlene Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, 

AIRA MONIQUE FARIAS DOS SANTOS, ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO 

MONTE, VÂNIA CRISTINA DA CRUZ, BENEDITO BENICIO DA CRUZ, LUAN 

DEIVID MONTEIRO DA SILVA, MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, 

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial de 

usucapião movida por VALDIR MACHADO e SIRLENE BORGES DA SILVA 

em face de ESPÓLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA e, 

consequentemente, DECLARO pertencer-lhes o domínio, do imóvel 

descrito na petição inicial, pela prescrição aquisitiva, o que faço com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Deverá a presente 

sentença servir de título para a nova matrícula, oportunamente, no Cartório 

de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, município onde encontra-se situado 

o imóvel em questão.O mandado deverá conter a completa descrição do 

perímetro do imóvel, a data do trânsito em julgado desta sentença e a 

completa qualificação dos requerentes.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas, despesas processuais, assim como, honorários 

advocatícios, o qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme preceitua o 

Art. 85, § 8º do CPC. Entretanto, concedido à parte requerida Sônia 

Ferreira Valverde Matos e Vânia Ruiz Ferreira Jaqueira os benefícios da 

justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança permance suspensa, nos 

termos do §3º do artigo 98, do NCPC.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da sentença no CRI local e após arquive-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50112 Nr: 1913-87.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI LIMA DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Razão assiste ao INSS em sua manifestação de fl. 121, tendo em vista que 

se faz necessária a atualização dos valores recebidos indevidamente.

 Assim, determino a intimação da exequente para que deposite a diferença 

relativa à atualização dos valores recebidos indevidamente, no prazo de 

15 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, manifeste-se o INSS, no 

prazo de 15 dias.

Em relação aos valores depositados às fls. 119, deverá o INSS apresentar 

a correspondente guia para liberação dos valores.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34209 Nr: 1765-47.2010.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA, ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB NAOUM, LÚCIA GOMES NAOUM, 

GEORGES HABIB NAOUM, ÂNGELA MARIA SANTOS NAOUM, MOUNIR 

NAOUM, ALZIRA GOMES NAOUM, CLAUDIA NAOUM CASTRO, TANIA 

NAOUM CABLE, PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA NAOUM 

COELHO, ATRIUM S/A INCORPORADORA E CONSTRUTORA, MICAEL 

HEBER MATEUS, MICHAEL HEBER MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Diante do exposto, indefiro o pedido de reconhecimento da fraude à 

execução pleiteada pela parte exequente.Igualmente, merece ser 

indeferida a inclusão das empresas Atrium S/A Incorporadora e 

Construtora, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações 

S/A, bem como de Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus no polo 

passivo da demanda, de modo que revogo o item “c” da decisão 

anteriormente proferida.Lado outro, defiro os pedidos constantes nos 

itens “b” ao item “f” de fls. 141/142 para:a)Determinar a alteração do polo 

passivo para espólio de Angela Maria dos Santos, com posterior citação 

de Georges Habib Naoum e das herdeiras Keila Naoum, Grace Naoum 

Georges e Georges Habib Naoum Júnior;b)determinar a citação por carta 

precatória do espólio de Willian Habib Naoum, representado por Jayne 

Naoum Dentzien, Lúcia Gomes Naoum, Carla Naoum Coelho, Claudia 

Naoum Castro e Tania Naoum Cable;c)Determinar a intimação da empresa 

Porto Seguro Negócios e Empreendimentos e Participações S/A para que 

junte aos autos as cópias dos contratos de arrendamentos dos imóveis 

rurais celebrados com Mounir Naoum, Espólio de Willian Habib Naoum e 

Georges Habib Naoum, no prazo de 15 dias.Cumpridas todas as 

determinações, especialmente com a juntada dos contratos mencionados 

no item “c”, voltem-me conclusos para análise do pedido para que a 

empresa Porto Seguro Negócios e Empreendimentos e Participações S/A 

deposite em juízo os valores referentes aos referidos contratos.Por fim, 

nos termos da certidão de fl. 139/verso, expeça-se carta precatória para 

a comarca de Dom Aquino/MT, visando o cumprimento do item “c”, da 

decisão de fl. 133.Às providências.Jaciara - MT, 19 de setembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 233 Nr: 651-30.1997.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, MOUNIR NAOUM, LÚCIA 

GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB 

NAOUM, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CLAUDIA NAOUM CASTRO, TANIA 

NAOUM CABLE, PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, CARLA NAOUM COELHO, ATRIUM S/A 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA, MICAEL HEBER MATEUS, MICHAEL 

HEBER MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:3.020.827-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - 

GO, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - OAB:17385/GO, WASHINGTON 

ALVARENGA NETO - OAB:27018

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para revogar o item 

“b” da decisão de fl. 357, devendo ser excluídas do polo passivo da 

demanda as empresas Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e 
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Participações S/A e Atrium S/A Incorporadora e Construtora, bem como de 

Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus.Por fim, certifique-se o 

cumprimento do item “a”, da decisão de fl. 357.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33106 Nr: 674-19.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Aldeni Ferreira da 

Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente 

qualificados nos autos.

Com inicial vieram os documentos, fls. 08/19.

Recebida inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, à fl. 21.

Entre um ato e outro, foi homologado os cálculos apresentados pelo 

executado, e determinado a expedição de RPV, à fl. 134.

Às fls. 142/143, o exequente informa a implantação do beneficio, bem 

como a quitação dos valores devidos.

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.

Sem custas.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94824 Nr: 3659-14.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SANTANA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55278 Nr: 3682-96.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES ANTUNES, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposto por JORGE DE 

MORAES ANTUNUES e Outros, em face do MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, 

devidamente qualificados.

Com a inicial juntou documentos, fls. 05/20.

 Recebida a inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, às fls. 22.

Entre um ato e outro, verificou-se em audiência que o exequente não foi 

servidor do município, pugnando-se pela desistência da ação, com 

anuência do executado, (fl. 228).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da desistência do presente cumprimento de sentença, a extinção 

do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, homologo a desistência 

da ação e, por consequência julgo o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e ainda, após o 

trânsito em julgado, arquivem-se presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas.

Publique-se, intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57776 Nr: 1943-54.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICÍNIA CESCONETTO WORM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Licínia Cesconetto 

Worm, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente 

qualificados nos autos.

Com inicial vieram os documentos, fls. 05/47.

Recebida inicial, foi deferido o pedido justiça gratuita, bem como se 

designou audiência de conciliação, instrução e julgamento à fl. 49.

Posteriormente, as partes entabularam acordo, que foi homologado às fls. 

112/113.

Conforme determinado, foi expedido Alvará de levantamento dos valores 

depositados, às fls. 138/139.

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.

Sem custas.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90867 Nr: 1800-60.2017.811.0010

 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: FDdS, MJDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24916 Nr: 1223-97.2008.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido deduzido na 

petição inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a conceder o 

auxílio-doença à autora pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data do 

requerimento administrativo (01/10/2007).Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).Embora tenha sido proferida contra a Fazenda 

Pública, melhor analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, 

esta sentença não se submete ao reexame necessário, nos termos do 

inciso I, do §3º, do art. 496, do CPC.Publique-se. Intime-se.Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16219 Nr: 733-80.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCLERION ANTONIO BARUFFI, ROGÉRIO 

FRANCISCO BARUFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:8987-B

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Custas remanescentes, se houver, 

pela parte executada.Após, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 19 de setembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11980 Nr: 881-62.2003.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, ANGELIM GABRIEL 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 192/194 e DETERMINO a expedição de mandado de 

penhora e avaliação do imóvel descrito na matrícula anexada às fls. 

195/196.

 E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de 

imóvel, independentemente de onde se localize, quando apresentada 

certidão da respectiva matrícula (fls. 195/196), será realizada por termo 

nos autos (§1º, do Art. 845, do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).

Após, intime-se o executado, bem como o cônjuge do executado, se 

houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Ato contínuo, após a providência a ser tomada pela exequente (caput, do 

art. 844, do CPC), com relação à averbação da penhora no registro 

competente, proceda-se à avaliação, intimando-se as partes envolvidas 

no litígio.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94529 Nr: 3548-30.2017.811.0010

 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: ARNALDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57074 Nr: 1372-83.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 180325 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 14/11/2018 às 15hs15.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 
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no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4444 Nr: 1497-76.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON FERNANDES DE CAMPOS, UNIÃO - FAZENDA 

NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, CLEBER RIBEIRO - OAB:18.222/GO, 

Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - GO, SAMUEL MARTINS 

GONÇALVES - OAB:17385/GO

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 218, e determino a intimação do executado para que 

informe a localização dos veículos relacionados à fl. 217, no prazo de 10 

dias, sob pena de incorrer em multa de 20% sobre o valor do débito, nos 

moldes do artigo 774, parágrafo único do CPC.

Por fim, deixo de apreciar o peticionado às fls. 221/223, tendo em vista a 

juntada extemporânea do petitório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24990 Nr: 1323-52.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, BRASIL TELECOM S/A-FILIAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado às fls. 610/616, tendo em vista que o crédito 

perseguido nos presentes autos foi constituído após o pedido de 

recuperação judicial da empresa devedora, razão pela qual não está 

sujeito ao plano recuperacional.

Acerca do tema, vejamos o entendimento do E. TJMT, verbis:

E M E N T ARESCISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SENTENÇA PROFERIDA APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

FALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005 – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 49, da 

Lei n. 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão 

sujeitos à recuperação judicial, devendo ser excluídos os que forem 

posteriores ao pleito recuperacional. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/03/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Assim, considerando que o crédito foi constituído em 07/03/2018 (fl. 596), 

e que o pedido de recuperação judicial da executada notoriamente foi 

deferido em 21/06/2016, não há que se falar em sujeição do crédito ao 

plano recuperacional.

Defiro a liberação dos valores depositados nos autos, em favor da parte 

exequente.

Por fim, determino a intimação do exequente para que, no prazo de 15 

dias, traga aos autos a planilha de cálculo do crédito remanescente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10824 Nr: 1362-59.2002.811.0010

 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: ADELICE MOREIRA DA SILVA, GISELE MOREIRA DE 

OLIVEIRA, LUCIAN MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, JAYME FERRUCCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, Andrews Veras Ferruccio - OAB:336709 - 

SP, Fabricio Sicchierolli Posocco - OAB:154463 - SP, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

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

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre Adelice Moreira da Silva, Gisele 

Moreira de Oliveira, Lucian Moreira de Oliveira e o requerido Jayme 

Ferruci, excluindo-o do polo passivo, tramitando o presente feito tão 

somente em relação ao requerido Ferdinando Di Loreto.Por fim, 

considerando que a decisão de fl. 559/verso anulou a sentença apenas 

em relação ao requerido Jayme Ferruci, revogo a decisão de fls. 642/643, 

que determinou a intimação do requerido Ferdinando Di Loreto para 

ratificar a contestação apresentada ou ofertar nova resposta, vez que 

contra ele a sentença se encontra transitada em julgado.Assim, intime-se 

a exequente para que se manifeste acerca de eventual interesse no 

prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor do executado 

Ferdinando Di Loreto.Caso positivo, desde já determino seja apresentada 

planilha atualizada do débito, devendo ainda requerer o que entender 

pertinente para a satisfação de seu crédito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55751 Nr: 262-49.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Lucia Pereira dos 

Santos em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

O exequente comparece aos autos requerendo a expedição de novo 

ofício requisitório, relativo aos honorários sucumbenciais, afirmando que 

estes não foram pagos (fl. 152).

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Em que pese a manifestação da exequente à fl. 152, tenho que razão não 

lhe assiste.

É que à fl. 144 consta a expedição de alvará eletrônico para liberação do 

valor de R$ 219,81 (duzentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), 

referente aos honorários advocatícios, valores estes que foram liberados 

em favor da parte, conforme se observa pela consulta extraída do sítio 

eletrônico www.siscondj.tjmt.jus.br, em anexo.

Os valores pertencentes à autora também foram liberados (fl. 149).

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, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31655 Nr: 3295-23.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZÁLIA LOPES DOS REIS, IVANIA LOPES JESUS, 

GIOVANI LOPES DOS REIS, ELISANGELA LOPES DOS REIS PEREIRA 

NOVAIS, MARIOZAN MENDES DOS REIS, UONAIR LOPES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Neuzália Lopes dos 

Reis em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

Foi comunicado o óbito da autora, ocasião em que seus herdeiros 

requereram suas habilitações no presente feito (fl. 194/195).

Posteriormente foram liberados os valores em favor dos credores (fls. 

214/215).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

De início, defiro o pedido de habilitação dos herdeiros da autora.

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, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13301 Nr: 2172-97.2003.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES GOMES SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461/B

 Vistos etc.Portanto, forte nestas razões, CONDENO a executada por 

litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% (um por cento) sobre o 

valor corrigido da causa (artigo 81, caput, do CPC).Considerando que o 

bem penhorado já foi arrematado em outros autos, desconstituo a penhora 

realizada.Por fim, suspendo o presente feito pelo prazo de 60 dias, 

conforme requerido.Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com 

anotação no sistema.Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o 

requerente para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.Após, 

voltem os autos conclusos para deliberação.Intime-se. Cumpra-se. Às 

Providências.Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 4894-50.2016.811.0010

 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: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALADIÔNIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o requerido não foi localizado no endereço declinado 

anteriormente, a parte autora requer a expedição de novo mandado busca 

e apreensão e de citação.

Desta feita, expeça-se o referido mandado no endereço indicado à Ref:70, 

nos termos da decisão de Ref:04, devendo o autor fornecer os meios 

necessários para o cumprimento.

 Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78951 Nr: 1790-50.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGF INCORPORADORA E ADMINISTRADORA 

DE IMÓVEIS LTDA, L.C.M. ASSESSORIA E MARKETING LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:3187

 Vistos etc.

 Tendo em vista a Impugnação à proposta de honorários periciais de Ref. 

95/96, INTIME-SE a empresa nomeada para que se manifeste no prazo de 

10(dez) dias, bem como acerca da contraproposta dos requerimentos 

formulados nos itens “b” e “c”, do petitório de Ref. 96.

Em seguida, digam as partes em igual prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76402 Nr: 913-13.2016.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROCHA RIBEIRO NETO-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, MARCOS 

ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a ausência de manifestação do requerido (Ref. 98), recebo o 

aditamento à inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do art. 329, II, do NCPC.

Desta forma, considerando a alteração do pedido, cite-se o requerido para 

que, caso queira, conteste a ação no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83773 Nr: 4052-70.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO SILVERIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS ORTEGA, UNIÃO FEDERAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de examinar a admissibilidade do pedido de ref. 56, proceda a 

requerente a anexação da certidão de óbito de Antônio Martins Ortega, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 24 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54251 Nr: 2730-20.2013.811.0010

 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: NILDA SILIVANIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002319-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

VALDIR FACCO (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002319-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

VALDIR FACCO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C RESTITUIÇÃO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por VALDIR FACCO em 

desfavor de BANCO SANTANDER S.A., partes devidamente qualificadas. 

Alega a parte autora que recebe aposentadoria por tempo de contribuição 

por meio do Banco Bradesco, porém, no mês de setembro percebera que 

fora debitado o valor de R$ 644,83 (seiscentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta e três centavos), relativos a empréstimo consignado junto ao 

banco requerido (Santander), advindo de contrato nº 313855653, para 

pagamento em 60 (sessenta) parcelas, o qual fora anotado junto ao INSS, 

conforme juntada de Extrato de Empréstimos Consignados. Ocorre que o 

demandante afirma inexistir relação jurídica com a instituição requerida, 

motivo que postula o deferimento da tutela de urgência antecipada para 

que o banco réu suspenda os descontos em seu benefício previdenciário 

até julgamento da demanda, bem como, se abstenha de inserir os dados 

do autor junto nos órgãos protetivos de crédito. Ao final postulou a 

procedência dos pedidos com a condenação da instituição ao pagamento 

das verbas sucumbenciais. Com a inicial vieram documentos. É, em suma, 

o relato do necessário. Passo a fundamentar e a decidir. I – Do pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre 

a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, 

“caput” e § 3º), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 

13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 

2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da tutela 

provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o autor José 

Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, notadamente na 

Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva.” Pois 

bem. Os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do 

direito invocado, pois evidenciam, primeiramente, a suposta relação 

jurídica mantida entre as partes e averbada junto ao INSS para 

consignação em benefício previdenciário, bem como, demonstrou-se a 

cobrança do débito, discriminado em extrato bancário no valor 

correspondente ao controversamente contratado, o qual perdurará em 

outras 59 (cinquenta e nove) parcelas, tendo em vista o desconto da 

primeira no mês de setembro/2018. Há também urgência no pedido. Há 

perigo de dano, consoante se observa, pois o autor pode estar na 

iminência de ver comprometida sua renda mensal, tendo em vista que os 

valores recebidos se referem a benefício previdenciário, ou seja, verba 

alimentar. Ainda, sobre o assunto, já se posicionou o E. TJMT: 

“1008996-94.2017.8.11.0000AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA 

AGRAVADO: JOSE PINHEIRO DA CONCEICAO DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHOEMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - 

SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO 

ART. 300 DO CPC/2015 - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

suspensão dos descontos realizados na aposentadoria referentes a 

empréstimo consignado cuja origem se discute é medida urgente que visa 

evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 300 do CPC.” 

(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017). Negritei. 

Logo, diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada, para determinar que a instituição requerida 

suspenda a cobrança do contrato nº 313855653, realizado no valor total 

de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e consignado mensamente em 60 

(sessenta) parcelas de R$ 644,83 (seiscentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta e três centavos) na conta bancária da parte autora junto ao Banco 

Bradesco (agência 1378, Conta 861.818-6), bem como, se abstenha de 

inserir os dados do requerente nos cadastros de inadimplentes referente 

ao débito discutido nestes autos, até ulterior decisão de mérito. Para o 

caso de descumprimento da decisão fixo multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais), Artigo 297 do CPC. De se destacar que não se trata de medida 

irreversível e, após o contraditório, se modificado o panorama atual, a 

tutela provisória de urgência poderá ser revogada (§ 3º, artigo 300, CPC). 

II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita, eis que presentes os requisitos legais. Remetam-se os 

autos ao CEJUSC para designação de audiência conciliatória. Cite-se o 

réu, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, havendo de ser 

observado, se for o caso, o inciso II e o § 1º do artigo 335, ambos do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverão 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §6º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
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é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 25 de setembro de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001142-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001142-82.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: RODRIGO PEREIRA MARTINS Vistos, etc. 

Inicialmente, quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado pela parte 

embargante/requerida (ID 14644519), verifica-se que o prosseguimento da 

ação se dará após o julgamento dos Embargos Monitórios opostos. Com 

isso, indefiro o pedido de suspensão do feito, não havendo que se falar 

em atribuição de efeito suspensivo. De outra banda, apesar da negativa 

do banco/Embargado na sessão conciliatória (ID 14838429), insta salientar 

que o artigo 334, §4º, I, do CPC dispõe que a audiência de conciliação não 

se realizará quando ambas as partes manifestarem desinteresse em sua 

realização. Assim, defiro o pedido da parte embargante/requerida. Dessa 

forma, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as 

partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de 

conciliação a ser designada. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providencias. Jaciara/MT, 25 de setembro de 

2018. Laura Dorilêo Candido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001491-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ELZO RODRIGUES GARCIA (AUTOR(A))

HERMES RODRIGUES GARCIA (AUTOR(A))

NELSON RODRIGUES GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001491-85.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

HERMES RODRIGUES GARCIA, ELZO RODRIGUES GARCIA, NELSON 

RODRIGUES GARCIA RÉU: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. 

MOVEIS S/A Vistos etc. Ante a decisão proferida pela 2ª Vara de 

falências e recuperações judiciais da comarca de São Paulo/SP nos autos 

do processo nº 10885565-25.2018.8.26.0100, deferindo a suspensão 

“pelo prazo de 180 dias úteis, das ações e execuções contra a 

recuperanda ou qualquer outro procedimento relacionado aos créditos 

abrangidos quirografários e aos créditos abrangidos com garantia real, 

inclusive pedidos de despejo e falência em andamento.” (sic), defiro o 

pedido de sobrestamento do feito formulado à ID 15042419, e determino a 

remessa do feito ao arquivo provisório pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias contados a partir de 27/08/2018, ou até a prolação de nova decisão 

por aquele Juízo, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000780-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

JOANA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000780-80.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOANA MARIA DA CONCEICAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO DE 

REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA c.c APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, partes devidamente 

qualificadas nos autos em epígrafe. A requerente alegou, em síntese, que 

é segurada da Previdência Social, atendendo, inclusive, a carência exigida 

para concessão do benefício pleiteado, mas que atualmente encontra-se 

incapacitada para o trabalho, em razão de ser portadora de doenças no 

tórax, mãos, dentre outros, e diante desta situação requereu junto ao INSS 

o benefício AUXÍLIO DOENÇA, sob NB nº 613.769.429-5, este que foi 

deferido na oportunidade, porém, desde 08/08/2017 o mesmo foi cessado, 

sob alegação de não existir incapacidade para o trabalho ou atividade 

habitual. Assim, pugna pela procedência de seu pedido, condenando o réu 

ao pagamento das verbas sucumbenciais. Recebida a inicial, concedeu-se 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nomeando-se perita para 

averiguação da situação narrada pela requerente (ID ID 13051069) e 

acostando-se Laudo à ID 14765228. Devidamente citada, a autarquia ré 

apresentou contestação (ID 14962195). A autora apresentou Impugnação 

à ID 15158707. Os autos vieram conclusos. É a síntese do necessário. 

Decido. O presente processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, mormente despicienda dilação, tendo em vista a prova pericial 

produzida e o direito vindicado, nos termos de art. 355, inciso I, do CPC. 

Pois bem. O pedido deve ser julgado procedente, em parte. No que tange o 

benefício de aposentadoria por invalidez, é possível conceituá-lo como a 

prestação concedida em razão de incapacidade total e permanente para o 

trabalho, oriunda de acidente de qualquer natureza ou doença não 

relacionada com o exercício laboral, a teor dos artigos 42 a 47 da Lei de 

Benefícios. Já o auxílio-doença é a prestação concedida em razão de 

incapacidade total e temporária para o trabalho ou atividade habitual do 

segurado, oriunda das mesmas circunstâncias, segundo artigos 59 a 64 

do referido diploma. Dessa forma, nítido que a prova da incapacidade 

laborativa para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado é 

condição “sine qua non” da concessão dos dois benefícios, devendo ela 

ser permanente no primeiro caso e temporária no segundo. A qualidade de 

segurada da autora foi demonstrada através da prova do deferimento 

anterior do benefício concedido em sede administrativa, bem como a 

incapacidade laboral através de laudos médicos acostados aos autos. E, 

do caderno processual, se extrai que, designada a perícia médica na 

autora, adveio o laudo pericial da Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro. 

Referido laudo médico concluiu que a incapacidade da autora é total e 

temporária, pelo período de 01 (um) ano para tratamento adequado, que 

ela possui disgnóstico de artrite reumatóide (ID 14765228), razão pela qual 

deve ser homologado. Cumpre destacar que o laudo foi elaborado por 

profissional de confiança deste juízo, sendo que nada há que a inquine 

descrédito, e ficou constatado na conclusão do laudo pericial que a 

condição médica apresentada é geradora de incapacidade laborativa total, 

porém temporária (itens 4.5 e 4.6 – ID 14765228). Assim, não há se falar 

em incapacidade definitiva, o que afasta a possibilidade da concessão do 

benefício da aposentadoria por invalidez, pleiteado na inicial, merecendo, 

no entanto, o reconhecimento do direito ao recebimento do auxílio-doença, 

previsto no artigo 59 da Lei 8.213/91. O benefício em tela deverá ser 

concedido pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data de cessação do 

benefício – 08/08/2017 - (precedente: PREDILEF nº 200936007023962), 

ocasião em que INSS deverá submeter o(a) autor(a) a exames 

médico-periciais, a fim de constatar a necessidade de prorrogação do 

benefício. De igual modo, fica o(a) autor(a) obrigado(a) a submeter-se a 

exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. Ante o exposto, 

Homologo o laudo pericial acostado aos autos e, com fundamento no que 

dispõe o art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE, em 

parte, o pedido deduzido na petição inicial pelo que CONDENO a autarquia 

ré a conceder o auxílio-doença à autora pelo prazo de 01 (um) ano, a 

contar da data de cessação do benefício – 08/08/2017 - (precedente: 
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PREDILEF nº 200936007023962). Observe-se que os valores deverão ser 

atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que 

seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex 

adversa em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). Embora tenha sido proferida contra a Fazenda 

Pública, melhor analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, 

esta sentença não se submete ao reexame necessário, nos termos do 

inciso I, do §3º, do art. 496, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 25 de setembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000784-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BUENO PEREIRA (AUTOR(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57076 Nr: 1374-53.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE BRAZ CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 195239 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 14/11/2018 às 15hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88895 Nr: 826-23.2017.811.0010

 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: BMBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 826-23.2017.811.0010

Código 88895

Requerente: Banco Mercedes Benz do Brasil S/A

Requerido: Rodoar Transportes Ltda - ME

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 25.

Iintime-se a instituição financeira na pessoa de seu novo patrono para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito, sob pena 

extinção e arquivamento do feito (art. 485, inciso III do CPC).

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60256 Nr: 3408-98.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA DA SILVA SOUZA, CLAUDIRENE SILVA 

LIMA, VERA LUCIA DE MORAES, NATAL TAVARES, ROSENY DA SILVA 

TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Processo nº. 3408-98.2014.811.0010

Código 60256

Requerentes: Tania Maria da Silva Souza, Claudirene Silva Lima, Natal 

Tavares, Roseny da Silva Tavares e Vera Lucia de Moraes

 Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Tania Maria da Silva Souza, Claudirene Silva Lima, Natal Tavares, Roseny 

da Silva Tavares e Vera Lucia de Moraes ajuizaram a presente “Ação 

Ordinária de Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas 

ao pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta comarca, na forma prevista 

no art. 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

É o relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante à ref. 51.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo em todos os seus termos para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61689 Nr: 4017-81.2014.811.0010

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MONICA CAMOLEZI DOS SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº. 4017-81.2014.811.0010

Código 61689

Requerente: Monica Camolezi dos Santos Melo

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Monica Camolezi dos Santos Melo ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta comarca, na forma prevista 

no art. 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante à ref. 44.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo em todos os seus termos para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108849 Nr: 639-78.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 639-78.2018.811.0010

Código nº 108849

Requerente: Sebastião Francisco de Carvalho

Requerido(s): Instituto Nacional do Seguro Social

VISTOS ETC,

O direito em litígio não admite transação, em razão do requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

 Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a sanear o presente feito 

e à análise das provas a serem produzidas.

 Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

As provas carreadas aos autos não são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, razão pela qual defiro a produção da prova oral, a saber: 

depoimento pessoal e testemunhal, designando, para tanto, audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada no dia 29 de novembro de 2018, às 

16h30min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas já apresentados na inicial.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 e 450 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27448 Nr: 1058-16.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI LAZAROTTO ROSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a exequente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, confirmar a conta poupança que foi informada às fls. 

181.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110567 Nr: 1449-53.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 Processo nº. 1449-53.2018.811.0010

Código nº. 110567

Requerente: Miguel Pereira de Souza

Requerido: Olavo Ribeiro de Almeida

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de redesignação de audiência postulado à ref. 21.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para que seja designada nova data para 

a realização da audiência conciliatória.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100337 Nr: 6334-47.2017.811.0010

 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: Irineu Arando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6334-47.2017.811.0010

Código nº. 100337

Requerente: Irineu Arando

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

O direito em litígio não admite transação, em razão do requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.
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 Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a sanear o presente feito 

e à análise das provas a serem produzidas.

 Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designou audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

no dia 22 de

 novembro de 2018, às 14h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

Rol de testemunhas já apresentados à ref.6.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto nos arts. 450 e 455 do NCPC, 

que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104510 Nr: 8428-65.2017.811.0010

 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: IDELMA MARIA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 8428-65.2017.811.0010

Código 104510

VISTOS ETC,

Trata-se de “ação de aposentadoria por idade rural” ajuizado por Idelma 

Maria Feitosa, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

O requerido, devidamente citado, não contestou a ação (ref. 10). Desta 

feita, DECRETO-LHE A REVELIA, sem, contudo, aplicar-lhe seus efeitos, 

por força do art. 344, inciso II, do código de processo civil.

Não havendo outras irregulares ou questões processuais a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO o feito.

 Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro de 

2018, às 15h30min.

Rol de testemunha já apresentado na inicial.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101662 Nr: 6902-63.2017.811.0010

 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: SEBASTIANA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6902-63.2017.811.0010

Código n.º 101662

Requerente: Sebastiana Nunes Pereira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por 

Sebastiana Nunes Pereira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, qualificado nos autos.

O requerido ofertou contestação (ref. 12).

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

Novembro de 2018, às 16h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas já apresentados na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61008 Nr: 3718-07.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR MODESTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº. 3718-07.2014.811.0010

Código 61008

Requerente: Lindomar Modesto Ferreira

 Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Cicero Cosmo do Nascimento ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta comarca, na forma prevista 

no art. 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

É o relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante à ref. 59.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo em todos os seus termos para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.
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Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65253 Nr: 1213-09.2015.811.0010

 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: CANUTO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº. 1213-09.2015.811.0010

Código 65253

Requerente: Canuto do Nascimento

 Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Canuto do Nascimento ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta comarca, na forma prevista 

no art. 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

É o relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante à ref. 30.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo em todos os seus termos para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99181 Nr: 5730-86.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERDINANDO DI LORETO

 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:

 Processo nº. 5730-86.2017.811.0010

Código nº. 99181

Requerente: Ferdinando Di Loreto

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

O direito em litígio não admite transação, em razão do requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

 Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a sanear o presente feito 

e à análise das provas a serem produzidas.

 Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 14h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial da autora 

e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas apresentado na inicial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 8332-50.2017.811.0010

 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: TEREZINHA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8332-50.2017.811.0010

Código nº 104298

Requerente: Terezinha Maria dos Santos

Requerido(s): Instituto Nacional do Seguro Social

VISTOS ETC,

O direito em litígio não admite transação, em razão do requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

 Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a sanear o presente feito 

e à análise das provas a serem produzidas.

 Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

As provas carreadas aos autos não são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, razão pela qual defiro a produção da prova oral, a saber: 

depoimento pessoal e testemunhal, designando, para tanto, audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada no dia 06 dezembro de 2018, às 

14h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas já apresentados na inicial.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 e 450 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101601 Nr: 6873-13.2017.811.0010

 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: Rosa Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL/INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6873-13.2017.811.0010

Código nº. 101601

Requerente: Rosa Barbosa da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

O direito em litígio não admite transação, em razão do requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

 Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a sanear o presente feito 

e à análise das provas a serem produzidas.

 Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 14h30min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial da autora 

e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66541 Nr: 1656-57.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nila Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1656-57.2015.811.0010

Código nº. 66541

Exequente: Maria Nila Adolfo

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Maria Nila Adolfo manejou Cumprimento de Sentença (ref. 48) em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com vista à satisfação dos 

créditos no montante de R$ 36.733,33 (trinta e seis mil setecentos e trinta 

e três reais e trinta e três centavos).

Intimado, não impugnou os cálculos realizados pela exequente (ref. 59).

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a autarquia não impugnou os cálculos 

apresentados pela exequente.

Ante o exposto, diante da inércia da parte executada, porquanto não 

apresentou impugnação aos cálculos apresentados peloa autora, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente à ref. 48 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se o competente RPV na forma postulada.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação do COREJ quanto ao pagamento do RPV 

expedido.

Após, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar conta bancária para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99194 Nr: 5737-78.2017.811.0010

 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: José Braulino Pereira

 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:

 Processo nº. 5737-78.2017.811.0010

Código nº. 99194

Requerente: José Braulino Pereira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

O direito em litígio não admite transação, em razão do requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

 Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a sanear o presente feito 

e à análise das provas a serem produzidas.

 Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 15h30min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial da autora 

e a carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90515 Nr: 1630-88.2017.811.0010

 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): FLÁVIO JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1630-88.2017.811.0010

Código n.º 90515

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado – SICREDI

Requerido: Flávio Júnior da Silva

 VISTOS ETC,

Trata-se de Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI, em face de Flávio 

Júnior da Silva todos devidamente qualificados nos autos.

As partes noticiaram que compuseram comum acordo buscando por fim a 

demanda, pugnando sua homologação e extinção do feito (ref. 14).

É o necessário.
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Decido.

Analisando os autos, verifico que as partes demandantes em comum 

desejo entabularam acordo, conforme anotado à ref.12, requerendo a 

homologação judicial, a qual foi concedida à ref.14.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 19 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70964 Nr: 12176-76.2015.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ANTONIO VENTURINI FISCH, JOSÉ EDISON DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Processo nº. 12176-2015.811.0010

Código 70964

Embargantes: Flávio Antônio Venturini Fisch e José Edison de Oliveira

Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado - SICREDI

VISTOS ETC,

FLÁVIO ANTÔNIO VENTURINI FISCH e JOSÉ EDISON DE OLIVEIRA 

ajuizaram a presente “Ação Embargos do Devedor” em face da 

COOPERATIVA SICREDI, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em tempo chamo o feito à ordem.

Compulsando detidamente os autos, observo que até a presente data os 

embargos não foram recebidos, tampouco atribuídos seus respectivos 

efeitos.

Com efeito, recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, na 

forma do art. 919 do Código de Processo Civil.

Intimam-se os embargantes por meio de seu advogado para, quando, no 

prazo de 15 dias, oferecer resposta à impugnação do embargo

 de ref.37, sob pena de preclusão.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62677 Nr: 379-06.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ANTONIO VENTURINI FISCH, JOSÉ 

EDISON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heverton da Silva Emiliano 

Schorro - OAB:OAB/MT 10095

 Processo: 379-06.2015.811.0010

Código n.º 62677

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado – SICREDI

Executados: Flávio Antônio Venturini Fisch e José Edison de Oliveira

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação Execução proposta por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI, em face de Flávio 

Antônio Venturini Fisch e José Edison de Oliveira todos devidamente 

qualificados nos autos.

Decisão nos autos dos embargos à execução, código 70964, em apenso.

Defiro o pedido de ref.29.

Intimam-se os executados por meio de seus advogados para, quando, no 

prazo legal, impugnarem a penhora e avaliação levada a efeito sobre o 

imóvel indicado na ref.21, sob pena de concordância tácita.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103688 Nr: 8015-52.2017.811.0010

 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: ELVIS ROBERTO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Processo nº. 8015-52.2017.811.0010

Código. 103688

Requerente: Elves Roberto Figueiredo

Requerida: Telefônica Brasil S/A (VIVO)

VISTOS ETC,

Elves Roberto Figueiredo ajuizou “Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais” em face de Telefônica Brasil 

S/A, todos qualificados nos autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo realizado em audiência (ref. 

27) requerendo sua homologação.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades legais.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo para que opere seus 

efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Ante a renúncia do prazo recursal, bem como diante do pagamento do 

débito acordado, remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com 

baixa na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 20 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95822 Nr: 4114-76.2017.811.0010

 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: OTACILIO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº4114-76.2017.811.0010

Código nº. 95822
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Requerente: Otacilio Ribeiro dos Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

O direito em litígio não admite transação, em razão do requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

 Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a sanear o presente feito 

e à análise das provas a serem produzidas.

 Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

As provas carreadas aos autos não são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, razão pela qual defiro a produção da prova oral, a saber: 

depoimento pessoal e testemunhal, designando, para tanto, audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada no dia 29 de Novembro de 2018, às 

16h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

Rol de testemunhas já apresentados na inicial.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111316 Nr: 1812-40.2018.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1812-40.2018.811.0010

Código: 111316

Exequente: Município de Jaciara-MT

Executado: Maria de Lourdes de Souza

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara-MT ajuizou “Ação De Execução Fiscal” em face de 

Maria de Lourdes de Souza, devidamente qualificados nos autos, nos 

termos da Lei 6.830/80.

As partes noticiaram a formulação de acordo e requerem a sua 

homologação judicia (ref. 14).

O exequente à ref. 11 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo realizado, para que opere seus 

legais efeitos. Ademais, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada.

 Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários processuais.

Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

com baixa na distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de setembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84256 Nr: 4292-59.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY BATISTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Processo nº. 4292-59.2016.811.0010

Código 84256

Requerente: Suely Batista Fernandes

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Suely Batista Fernandes ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no art. 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil (ref.30).

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando os autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante à ref. 33.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo em todos os seus termos para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84249 Nr: 4288-22.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ELENA MARCIDELLI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4288-22.2016.811.0010

Código 84249

Requerente: Lucia Elena Marcidelli de Almeida

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Lucia Elena Marcidelli de Almeida ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao 
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pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no art. 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil (ref.21).

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando os autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às ref. 24.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo em todos os seus termos para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84258 Nr: 4294-29.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE MENDES DE SOUZA MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4294-29.2016.811.0010

Código 84258

Requerente: Valdirene Mendes de Souza Matos

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Valdirene Mendes de Souza Matos ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no art. 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil (ref.24).

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando os autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante à ref. 27.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo em todos os seus termos para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84250 Nr: 4289-07.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº. 4289-07.2016.811.0010

Código 84250

Requerente: Luzia da Silva Ramos

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Luzia da Silva Ramos ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” em 

face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no art. 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil (ref.21).

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando os autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às ref. 24.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo em todos os seus termos para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68292 Nr: 11304-61.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 Processo nº. 11304-61.2015.811.0010

Código nº. 68292

Menor Infrator: Josiane Silva de Melo

VISTOS ETC,

Trata-se de “Guia De Execução De Medida Socioeducativa De Internação” 

da adolecente Josiane Silva de Melo, qualificada nos autos, em 

decorrência de cometimento do ato infracional análogo ao crime previsto 

no art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

O Ministério Público manifestou-se e opinou pela extinção do presente 

feito, visto que a representada cumpriu integralmente a medida 

socioeducativa imposta.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a adolescente Josiane Silva de Melo 

cumpriu a medida imposta, conforme informado à ref. 71.

 Portanto, declaro cumprida a medida assumida pelo adolescente Josiane 

Silva de Melo, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, 

determinando, por conseguinte, o arquivamento dos autos com as baixas 
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e anotações de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99933 Nr: 6093-73.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6093-73.2017.811.0010

Código: 99933

Exequente: Município de Jaciara – MT

 Executado: Carlos Roberto Bernardi

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara – MT ajuizou “Execução Fiscal” em face de Carlos 

Roberto Bernardi, ambos devidamente qualificados nos autos, nos termos 

da lei 6.830/1980.

O exequente à ref. 11 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref. 11.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas rocessuais.

Ante a renúncia expressa do prazo recursal, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para às 

providências necessárias.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de Setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86938 Nr: 5588-19.2016.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ CUNHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5588-19.2016.811.0010

Código: 86938

Exequente: Município De Jaciara-MT

Executado: Francisco José Cunha Alves

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal”, nos termos da Lei 

6.830/80, em face de Francisco José Cunha Alves, devidamente 

qualificados nos autos.

O exequente à ref. 26 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref.26.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o necessário e 

emetam-se os autos imediatamante à Central de Arquivamento e 

Arrecadação.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de setembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111247 Nr: 1753-52.2018.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FLAMÍNIO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1753-52.2018.811.0010

Código: 111247

Exequente: Município de Jaciara-MT

Executado: Marcos Flaminio da Silva Nunes

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara-MT ajuizou “Ação De Execução Fiscal” em face de 

Marcos Flaminio da Silva Nunes, devidamente qualificados nos autos, nos 

termos da Lei 6.830/80.

O exequente à ref. 14 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à

 ref.14.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

Transitado em julgado, certifique-se.

Após, à Central de Arquivamento e Arrecadação.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de setembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110567 Nr: 1449-53.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 280 de 527



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 Processo nº. 1449-53.2018.811.0010

Código. 110567

Requerente: Miguel Pereira de Souza

 Requerido: Olavo Ribeiro de ALmeida

VISTOS ETC,

Miguel Pereira de Souza ajuizou “Ação de Indenização Por Danos Morais e 

Materiais”, em face de Olavo Ribeiro de Almeida, qualificados nos autos.

Recebida inicial e seus documentos, o réu foi citado.

As partes noticiaram a formulação de acordo, requerendo a homologação 

judicial e extinção do feito (ref. 30).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades, não havendo 

óbice para a pretensão das partes.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo celebrado entre as partes à ref. 30 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do art. 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil.

Habilite-se o patrono do requerido como postulado à ref. 21.

Transitado em julgado, certifique-se.

Após, arquive-se com baixas na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 21 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89547 Nr: 1147-58.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR XAVIER DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1147-58.2017.811.0010

 Código 89547

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BACENJUD, este restou infrutífero, 

tendo vista o saldo negativo das contas bancárias em nome da parte 

executada, conforme espelho anexo.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89520 Nr: 1127-67.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA LOURENÇO RUIZ FERREIRA-ME , 

GLAUCIA LOURENÇO RUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1127-67.2017.811.0010

 Código 89520

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BacenJud, este restou infrutífero, 

tendo vista o saldo negativo das contas bancárias da parte executada, 

conforme espelho anexo.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 24 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97621 Nr: 4958-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5.135/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.11 item “p” da CNGC, impulsiono os autos a 

fim de intimar o advogado do réu Claudemir Alves Barbosa, o Dr. Vilson de 

Souza Pinheiro para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao 

recurso, interposto à ref. 137 dos autos.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 24 de setembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111657 Nr: 1957-96.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ZAN LOPES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:15193, KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - 

OAB:15617

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do(a) réu(e) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do calculo de pena de ref.21.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 24 de setembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 102347 Nr: 7248-14.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FLORIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 

2018, às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 61852 Nr: 20-56.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SOUZA PESSOA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/11/2018 às 13h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 88504 Nr: 651-29.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robbis Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 

2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000081-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA CAVALCANTE (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado não se manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimar a Parte 

Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca da certidão 

acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 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: 1002295-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MACIO LINO COSTA (REQUERENTE)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

RUA ITARARÉ, 818, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/11/2018 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: 1002309-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

JOSE ANATOLIO DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

EDSON LEANDRO BURIGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN 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: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

Advogado: EDSON LEANDRO BURIGO OAB: MT17754/O Endereço: RUA 

JACIRA, 561, SÃO SEBASTIÃO, 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: 07/11/2018 Hora: 10:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 
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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: 1002089-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

KAROLINA FACCO SANTANA (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: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000224-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

WEVERTON ELIAS FERREIRA MINHACO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15535153.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEZYANE MISAEL TORRES (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 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: LUCAS 

HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O Endereço: desconhecido 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

AV POTIGUARAS, 901, 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: 08/11/2018 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001050-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ (ADVOGADO(A))

RAFAELA MAROSO PICCININ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado não se manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimar a Parte 

Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca da certidão 

acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000747-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA SANTOS CASTELI (EXEQUENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15376459 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

NILSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do 

depósito de id n. 15392448.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

PEDRO PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIZE LERMEN FERREIRA (REQUERIDO)

FRANCINETE MARQUES AMORIM (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: 

FRANCISCO DE CARVALHO OAB: MT0001792S Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 08:20 Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/10/2018 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: 1000127-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MATHEUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

CELSO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001920-52.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CELSO MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando que a parte reclamante não poderá comparecer 

a audiência designada para tentativa de conciliação, o que restou 

justificado nos autos, seja redesignada a audiência para outra data, 

conforme requerido e de acordo com a pauta da r. Conciliadora. 

Intimem-se. Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEDRO DA COSTA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da 

taxa judiciária no valor de R$ 64,664, conforme determinado em sentença, 

sob pena de expedição de certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e 

Provimento n. 40/2014) ANA PAULA PAIXÃO GERALDINO Gestora 

Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO DA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 1000221-26.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 148,55, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 25 

de setembro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001072-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1001072-41.2018.8.11.0018 REQUERIDO: CARLOS ANTONIO 

CARDOZO AZOIA Vistos, etc. Trata-se de pedido de busca e apreensão 

embasado em contrato de alienação fiduciária em garantia de nº 

0005.00114499, para aquisição de bem móvel, pelo qual o requerente 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pretende 

alcançar o bem que se encontra em posse de CARLOS ANTONIO 

CARDOZO AZOIA em decorrência do contrato indicado nos autos, em que 

se vê a perfeita identificação da coisa alienada fiduciariamente, aduzindo 

que a requerida encontra-se inadimplente no valor de R$ 6.019,94 (seis mil 

dezenove reais e noventa e quatro centavos). Juntou documentos. Nesse 

ponto, a jurisprudência, com dissidência mínima, sufragou o entendimento 

de que bastará à notificação extrajudicial a entrega da correspondência 

no endereço do devedor, mesmo que não recebida por ele pessoalmente. 

Assim sendo, a antiga discussão acerca de ser necessária a notificação 

pessoal do devedor restou superada, atualmente vigendo a presunção 

juris tantum de que o destinatário tenha recebido a correspondência 

entregue na sua residência. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex 

re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, com 

nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014, que assim dispõe: “§2o A 

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá 

ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os 

seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO 

(ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – 

FORMALIDADE PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a 

notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, 

em virtude da informação de que a ré mudou-se, evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento 

dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a 

intimação da devedora por edital – Agravo não provido.(TJ-SP - AI: 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000, Relator: Antonio 

Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 03/12/2015, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/12/2015) “Na jurisprudência da Corte para 

comprovar a mora não é necessário intimação pessoal, basta que o aviso 

por carta seja entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a 

assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário” (Processo 

Resp 676207 / RJ; Recurso Especial 2004/0097126-6, Relator (a): Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito (1108), Órgão Julgador T3 - Terceira 

Turma, Data da Publicação/Fonte DJ 29.08.2005, p. 338). “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE NÃO RESIDE NO 

ENDEREÇO DO CONTRATO. SINÔNIMO DE MUDOU-SE. PROTESTO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. 

MORA NÃO CARACTERIZADA. Para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante 

preconiza a Súmula nº 72 do STJ. No caso em tela, tendo a notificação 

extrajudicial sido inexitosa, porque o devedor não reside no endereço 

informado no contrato, incumbia ao credor ter efetuado o protesto por 

edital. Mora não caracterizada. Sentença de extinção mantida. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70058187402, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/05/2015).

(Processo AC 70058187402 RS; Relator (a): Elaine Maria Canto da 

Fonseca; Julgamento: 28/05/2015; 10ª Quarta Câmara Cível)” Tal 

entendimento também é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos 

seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

MORA NÃO COMPROVADA - CONDIÇÃO DA AÇÃO. A lei não exige a 

entrega pessoal da notificação, sendo suficiente a remessa para o 

endereço que o devedor tenha fornecido ao credor. Não sendo 

comprovada a entrega da notificação no endereço do devedor, não se 

considera comprovada a mora. A comprovação da mora é condição da 

ação de busca e apreensão, requisito indispensável ao ajuizamento, que 

não atendido leva à extinção do processo sem resolução de mérito.” 
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(Processo AC 100001702711803001; 12ª Câmara Cível; Julgamento: 

19/06/2017; Relator José Flávio de Almeida) Então, da confrontação do 

entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, de 

acordo com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, deve ser recebido a 

notificação extrajudicial, não sendo obrigatório que seja pelo próprio 

destinatário, bastando que seja entregue e assinado. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DERIVADA DE 

CONTRATO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DOS AVALISTAS DO PÓLO 

PASSIVO DA LIDE. LICITUDE. PARTES ILEGÍTIMAS PARA FIGURAREM NO 

PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM BUSCA O BEM NAS 

MÃOS DE QUEM O NÃO DETÉM. POSSÌVEL CONVERSÃO DA AÇÃO EM 

AÇÃO DE DEPÓSITO OU EXECUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POSSIBILIDADE DE 

SEREM OS AVALISTAS INCLUÍDOS QUANDO DA DEFLAGRAÇÃO DA 

NOVA LIDE DERIVADA DA CONVERSÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Aação de busca e apreensão 

submetida ao rito especial instituído pelo Decreto-Lei nº 911/69, é uma 

faculdade conferida ao credor fiduciário para exigir a retomada do bem do 

próprio devedor fiduciário ou de quem efetivamente o detenha, e não de 

garantes informados no contrato, salvo se estes estiverem na posse do 

objeto da medida, para que, assim, seja consolidada em seu favor a posse 

e propriedade plena do mesmo, permitindo que o mesmo seja alienado para 

saldar o montante inadimplido pelo devedor.2. Carece o credor fiduciário 

de interesse de agir para ajuizar a ação de busca e apreensão em 

desfavor dos avalistas, pois o objeto da ação de busca e apreensão, 

após a sua efetivação, é tão somente a consolidação da propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, medida 

impassível de ser alcançada com o manejo da ação em face de pessoas 

que não se encontram na posse do bem (precedente do c. STJ: REsp 

325.305/MS).3. O fato de poder a ação de busca e apreensão ser 

convertida em ação de depósito ou de execução, ou mesmo a 

possibilidade de haver saldo devedor passível de ser exigido dos 

avalistas, não justifica que a ação seja originalmente intentada contra 

estes garantes, pois apenas no momento da conversão da lide em ação 

de depósito ou de execução, é que será admitida a inclusão dos avalistas 

no pólo passivo do litígio, pois, nessas hipóteses, passa a existir nova lide, 

absolutamente independente da ação de busca e apreensão originária, 

consoante expressa a disposição contida no art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei 

911/69. 4 - Agravo Regimental conhecido desprovido.(Processo 

AGR1201400203191401; 3ª Turma Cível; Relator: Alfeu Machado; 

Julgamento: 28/01/2015) Portanto, volvendo os olhos para o caso 

judicializado, conforme consta no contrato, o endereço para o qual fora 

enviada a notificação, fora devolvido como “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. 

Ora, tal justificativa indica que a correspondência não chegou 

efetivamente ao endereço da parte devedora. De fato, em casos tais, 

qualquer forma de comunicação pelo correio (se essa efetivamente não 

ocorreu) não possui o mínimo amparo legal. Pelo contrário, a obrigação é 

do comunicante diligenciar para que a correspondência chegue até a 

residência do destinatário. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do NCPC), emendar a inicial no sentido de comprovar a mora da parte 

devedora, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Às providências. Cumpra-se. JUARA, 24 de 

setembro de 2018 FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001025-67.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (ADVOGADO(A))

MAURO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001025-67.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

MAURO FRANCISCO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Analisando-se a inicial observo 

que a inicial não veio instruída com os documentos necessários e 

indispensáveis à propositura e recebimento da ação, uma vez que o autor 

não colacionou documentos de identificação pessoal, o que impossibilita a 

confirmação de sua legitimidade ativa, bem como comprovante de 

residência, nos termos do que dispõe o artigo 320 do Código de Processo 

Civil. Desta forma, impossível o recebimento da ação nos moldes em que 

se encontra a inicial, motivo pelo qual determino a intimação das partes, 

através de seu patrono, para que no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

sob pena de indeferimento, o que faço com fulcro no artigo 321 do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se JUARA, 20 de setembro de 2018. Fabricio 

Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38170 Nr: 2204-34.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Asfalto Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Marcelo Hoffmann - 

OAB:GO-21.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Proceder a intimação da parte autora, para manifestar no prazo legal, 

acrca da resposta de ofício de fls. 143/145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36215 Nr: 380-40.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVAL - Distribuidora Ltda, Roberto Sachetti, 

José Carlos Costa, Maria Aparecida Alécio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora acerca da data designada pelo leiloeira Cirlei F. 

Balbino, de fls. 121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64175 Nr: 1525-92.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everlene da Rocha Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar a parte autora acerca da penhora realizada de fls. 97/98, para 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27646 Nr: 199-10.2008.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União ( Fazenda Naciona)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Oliveira Justino Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824, Diego Pereira Batista - OAB:24433/O, RODRIGO LUIZ 

MARTINS - OAB:8981, RONEY SANDRO CUNHA - OAB:5030

 Nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito ao DJE 

para intimar o executado, na pessoa de seu advogado, para querendo, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10687 Nr: 1-81.1982.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alécio Tomazelli, Evilásio Marcos Tomazelli, Benedito de 

Oliveira, Espolio de Rodrigo Henrique da Costa, Antonio de Oliveira, 

Orcelino Domingos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival de Oliveira Filho, Helena Prado de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Jorge Balbino da 

Silva - OAB:MT/3063-A, LÁZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B, Silvio 

Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICARDO BARELA IORI 

- OAB:18438/O, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:, Ricardo 

Prado de Oliveira - OAB:7596-B, TONI FERNANDES SANCHES - 

OAB:19529/O

 Vistos etc...Assim, considerando a divergência arguida nestes 

autos..nomeio como perito a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA...A 

perícia judicial terá por objeto realizar o cálculo referente aos valores 

devidos pelas partes nestes autos, eis que credoras e devedoras uma 

das outras separando os valores devidos a cada uma, inclusive 

advogados (fls. 2715/2717) bem como os valores depositados e 

levantados, atentando-se para as decisões proferidas nos autos e 

eventualmente reformadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso consoante diversos recursos de apelação e agravo de 

instrumento interpostos pelas partes e constantes do relatório desta 

decisão...III - Deverá o perito nomeado pelo juízo, apresentar valor 

referente aos honorários, os quais deverão ser pagos pela parte 

impugnante – Alécio Tomazelli..no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o 

feito possa prosseguir, sob pena de preclusão...Certifique-se quanto aos 

valores depositados à título de honorários advocatícios e a título de 

parcelas incontroversas efetuadas pelos executados Alécio Tomazelli e 

pelo Espólio de Rodrigo Henrique da Costa, bem como quanto ao seu 

respectivo levantamento, a fim de apurar o total depositado nestes 

autos.Quanto ao pedido de levantamento dos valores tido como 

incontroversos feito por Lourival e Helena e dos honorários 

sucumbenciais parciais e contratuais (fls. 2715/1717), intimem-se todos 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

Provimento nº 68/2018 do CNJ.Certifique-se quanto a expedição de ofício 

ao Juízo sucessório quanto a existência de créditos nesta lide para fins de 

não ser expedido formal de partilha, conforme determinado às fls. 

1877/1881.Quanto ao pedido de levantamento da penhora de semoventes 

sobre o gado de Alécio Tomazelli, o indefiro eis que como o mesmo 

pontuou em sua manifestação de fls. 3121/3124 pairam dúvidas quanto a 

eventual crédito a ser abatido do saldo existente em favor do exequente, 

tornando precário seu deferimento neste momento.Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000634-15.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS (ADVOGADO(A))

ANTONIO F. DE LIMA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000634-15.2018.8.11.0018. AUTOR(A): ANTONIO F. 

DE LIMA - EPP RÉU: BANCO DO BRASIL S.A D E C I S Ã O I N T E R L O C 

U T Ó R I A I - INDEFIRO o pedido de pagamento das custas ao final, diante 

da ausência de previsão legal. Demais disso, é totalmente inapropriado o 

Poder Judiciário receber as custas apenas em eventual hipótese de 

procedência do pedido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA 

JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL DIFICULDADE 

FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL 

DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA CNGC. DECISÃO 

MANTIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. Deve ser 

mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita quando a parte não 

traz argumentos novos que convencem o julgador pela reforma da 

decisão, sobretudo quando a falta de prova sobre a real necessidade 

para concessão do benefício perseguido se mantém. O benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita somente pode ser concedido à pessoa 

jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta 

comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades 

(AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.) 3. O Recurso Especial 

não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do 

contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). (...) 4. (...) ” 

(AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016). Inviável a 

concessão de pagamento das custas ao final do processo. Tal pretensão 

não encontra respaldo na legislação que regulamenta a taxa judiciária, 

porque o item 2.14.2 da CNGCGJ/MT veda expressamente tal prática. 

(TJMT; REC 143230/2017; Juína; Rel. Des. João Ferreira Filho; DJMT 

28/02/2018) II - OUTROSSIM, determino que a parte requerente emende a 

petição inicial, no prazo legal, para que inclua no item “a” do tópico 

referente ao mérito (f. 45), em relação a cada contrato, qual a cláusula 

que pretende revisar, e qual o patamar que entende devido, sob pena de 

indeferimento da inicial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

REVISIONAL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. DETERMINAÇÃO À EMENDA NÃO ATENDIDA. 1. A petição inicial 

da ação que tem por objeto pedido de revisão de contrato bancário, 

sujeita-se à observância do disposto nos artigos 319 e 330, § 2º, ambos 

do CPC. 2. Caso em que a inicial pauta-se pela generalidade, não havendo 

menção específica acerca das cláusulas que seriam objeto da revisão. 

Além disso, a parte autora deve, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC. O desatendimento à 

determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição e a 

consequente extinção do feito. Sentença mantida. Apelação desprovida. 

(TJRS; AC 0346270-43.2016.8.21.7000; São Leopoldo; Vigésima Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac; Julg. 29/03/2017; 

DJERS 03/04/2017) CUMPRA-SE. Em Juara/MT, 20 de setembro de 2018. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000160-44.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J LISBOA DA HORA - EPP (AUTOR(A))

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000160-44.2018.8.11.0018; Valor causa: $35,503.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACESSÃO]; Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): J LISBOA DA HORA - EPP Parte Ré: 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. JUARA , 25 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, SUELI APARECIDA MILESKI Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000170-88.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ALVES MACEDO (REQUERENTE)

THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO (ADVOGADO(A))

MISLENE QUEILE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo nº 1000170-88.2018.8.11.0018 SENTENÇA Trata-se de 

Ação de Divórcio Consensual, onde as partes VALDEIR ALVES MACEDO 

e MISLENE QUEILE MACEDO entabularam acordo com relação aos os 
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institutos de divórcio, alimentos, guarda e direito de visitas dos filhos 

menores Gabriel Alves Macedo, Eduardo Alves Macedo e Gustavo Alves 

Macedo. Com a inicial juntou documentos. Instado a manifestar o Ministério 

Público não se opõe a homologação (ID: 13145662). É o relatório. 

Fundamento e Decido. As partes acordaram quanto aos institutos do 

divórcio, sendo que a requerente permanecerá com o nome de casada. 

Os bens foram divididos de forma igualitária para os requerentes. A 

guarda dos menores será exercida pela mãe, sendo que o pai terá o 

direitos de visita-las de forma livre em dias pactuados previamente entre 

os acordantes. O genitor pagará a título de pensão alimentícia o valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), todo dia 15 de cada mês, mediante recibo, 

além de 50% das despesas extraordinárias com vestuário, medicamento, 

dentista e material escolar. Não há nos autos aparentemente vícios ou 

irregularidades capazes de gerar prejuízos ao menor, sendo a 

homologação medida cabível. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando 

regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça. Após, transcorrido 

o prazo, expeça-se averbação ao Cartório de Registro Civil competente 

para as devidas anotações. Por fim, certifiquem-se e arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. P. R. I. C.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 11598 Nr: 621-24.2004.811.0018

 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: Nilza da Rocha e Carmo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Dias, Nalia Dias de Oliveira, 

Guiomar Dias de Oliveira Gomes, Cleuza Dias Boesing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 22/10/2018, às 14:00 

horas no CEJUSC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-43.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Promovo a INTIMAÇÃO da parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar da petição e documentos de ID 

15494413, requerendo o que de direito. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 

94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 

35561496

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000977-11.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

AGROMONT COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 31/10/2018 13:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-68.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. MANTOVANI - ME (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 27/11/2018 10:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010399-56.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (ADVOGADO(A))

ANDRE KOIKE DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar conta bancária para a respectiva transferência dos valores 

bloqueados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-05.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CATIANI DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 1000473-05.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: CATIANI DA SILVA DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Diante da juntada de documentos pela parte promovida, INTIME-SE a 

parte autora para que se manifeste sobre os mesmos no prazo de dez 

dias. Após, remeta-se à conclusão para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto esta decisão ao M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT para apreciação e homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo DECISÃO HOMOLOGO o 

projeto de decisão proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se as determinações do juiz leigo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 97250 Nr: 5274-15.2017.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CSdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBD, DSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEIA SILVA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 04531659155, Rg: 2466973-3, Filiação: Dinai Silva do Nascimento e 

Ailton Fernandes de Lima, data de nascimento: 05/10/1991, brasileiro(a), 

natural de Diamantino-MT, convivente, do lar, Telefone 

9242-9148/992151902, atualmente em local incerto e não sabido JOHNNY 

BISCARO DUARTE, Cpf: 01428992162, Rg: 1638051-7, Filiação: Yolanda 

Biscaro Duarte e Irineu Duarte, data de nascimento: 30/08/1987, 

brasileiro(a), natural de Porto dos Gaúchos-MT, convivente, marceneiro, 

Telefone 66-98433-6401 e atualmente em local incerto e não sabido DINAI 

SILVA DO NASCIMENTO, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido
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Finalidade: Intimar vítima e requerido acerca das medidas protetivas 

deferidas, bem assim aquela para manifestar interessa na manutenção 

das tais, no prazo de 15 dias.

Despacho/Decisão: DIANTE DO EXPOSTO, determino que o senhor 

JOHNNY BISCARO DUARTE e a senhora DINAI SILVA DO NASCIMENTO 

submetam-se às seguintes medidas protetivas: (a) proibição de contato 

com a ofendida por qualquer meio de comunicação; (b) proibição de 

aproximação da ofendida, estabelecendo-se o limite mínimo de 300 

(trezentos) metros de distância, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da agredida e (c) proibição de frequentar os seguintes locais: 

residência da vítima, a residência dos familiares da vítima e local de 

trabalho da ofendida.Atente-se, por derradeiro, que o descumprimento das 

disposições acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor a 

POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA.A ofendida deverá ser notificada 

dos atos processuais relativos ao ofensor, sem prejuízo da intimação do 

advogado constituído, nomeado ou do defensor público (art. 21, Lei n. 

11.340/2006).Os ofensores deverão ser intimados pessoalmente acerca 

das medidas a serem cumpridas, bem como alertados para o fato de que o 

descumprimento de uma ou mais das medidas impostas poderá implicar na 

decretação de sua prisão preventiva ou permanência desta, nos termos 

do artigo 20 da referida lei.Considerando o que preceitua o artigo 18, 

inciso III da Lei n.º 11.340/2006, cientifique-se o douto representante do 

Ministério Público, possibilitando, assim, a adoção das medidas que 

denotar pertinentes.Atentem-se os Srs. Oficiais de Justiça/servidores 

quanto às diligências legais, de que a ofendida não poderá, em hipótese 

alguma, entregar intimação ou notificação ao indiciado (art. 21, parágrafo 

único, Lei n.º 11.340/06).Oficie-se ao Delegado de Polícia Civil 

comunicante, cientificando-lhe do teor da presente decisão.Cumpridas 

todas as diligências determinadas acima, aguarde-se a chegada do 

inquérito policial e, com a chegada dele, extraia-se cópia das peças 

principais e junte-as ao inquérito. Após, ARQUIVE-SE com as baixas e 

a n o t a ç õ e s  d e  e s t i l o ,  s e m  n e c e s s i d a d e  d e  n o v a 

conclusão.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 24 de setembro de 2018

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 9/2018-DF - Tornar público o gabarito preliminar do PROCESSO 

SELETIVO PARA ESTAGIO CURRICULAR REMUNERADO realizado no dia 

16 de setembro de 2018.

 * O Edital n° 9/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N.º 10/2018-DF - Tornar público a relação dos aprovados no 

processo seletivo para estágio curricular remunerado realizado no dia 16 

de setembro de 2018.

 * O Edital n° 10/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000445-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR LUIZ DUARTE RIGOTTI (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 09/11/2018 11hs CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000436-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DE MIRANDA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 06/11/2018 10hs30min no CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000435-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO DE SANTANA AGUIAR (RÉU)

LUCIMAR MOREIRA AGUIAR (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 06/11/2018 10hs CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000579-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ALVES MARTINS (RÉU)

JEFERSON RAFAEL LEITE MARTINS (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 6/11/2018 13:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000848-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES DA SILVA (RÉU)

RUTE BARBOZA TEIXEIRA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que recolha as 

custas da carta precatória para citação do SR. MARCELO GONÇALVES 

DA SILVA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000274-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA TAVARES (RÉU)

MARIA PEREIRA TAVARES (RÉU)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais), para cumprimento do mandado no Município de 

Castanheira/MT, no prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o 

referido valor deverá ser recolhido por meio do sistema 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme Provimento nº 
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07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000441-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

Conciliação designada para 12/11/2018 11hs no CEJUSC - CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122997 Nr: 3259-86.2016.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHON WOBSON MALLMANN ADAMS, FATIANE 

PATRÍCIA MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PEDRO TAQUES, 

HERMES LOURENÇO BERGAMIM, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 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

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, rejeitando o 

pedido de ressarcimento das despesas médicas particulares suportadas 

pelo autor, porque não caracterizada a mora/insuficiência do serviço 

público de saúde que justificasse a opção pela rede privada.Custas pelo 

autor e honorários da sucumbência, no montante de 15% sobre o valor do 

pedido atualizado, devidos às Procuradorias dos dois entes demandados, 

suspensa a cobrança, ante ao deferimento da gratuidade judiciária, 

porque se cuida de parte representada por núcleo de defensoria dativa 

especial.P.I.C.Juína/MT, 24 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101703 Nr: 2671-50.2014.811.0025

 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: RNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 SENTENÇA FLS. 63/65: "V I S T O S, Cuida-se de ação de justificação 

para declaração de morte presumida sem decretação de ausência de 

Roberto Carlos Lorca ajuizada por Rosania Navarro Lorca, porque 

segundo a inicial, no dia 29.07.2005 o requerido estava pescando com 

amigos no Rio São João, município de Nova Bandeirantes/MT e ao sair 

sozinho de barco não retornou mais ao acampamento, realizadas buscas 

no local, sendo encontrado somente o barco cheio d’agua com remo e um 

tapete rodando no rio. [...] Sendo assim, satisfeitos os requisitos legais 

exigíveis à espécie, bem como a suficiência dos elementos de convicção 

acostados nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

declarar a ausência do requerido Sr. ROBERTO CARLOS LORCA e 

determinar a arrecadação de seus bens nos termos do artigo 22 do 

CC/2002 e art. 744 do NCPC. Nomeio ROSANIA NAVARRO LORCA 

curadora, devendo administrar os bens do ausente enquanto durar a 

primeira fase da ausência, não podendo aliená-los, devendo ainda prestar 

contas semestralmente. Efetivada a arrecadação, cumpra-se o disposto 

no artigo 745 do NCPC, publicando-se os editais durante um ano, 

reproduzidos de dois em dois meses, anunciando a arrecadação e 

chamando o ausente a entrar na posse de seus bens."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110455 Nr: 2792-44.2015.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDAAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJDAA, OAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 58: "V I S T O S, Compulsando os autos verifica-se que o 

executado foi devidamente citado, porém não quitou o débito e nem 

justificou a impossibilidade de suprir a obrigação alimentar, sendo-lhe 

decretada a prisão civil. [...] Desta feita, admito a conversão de rito 

devendo o feito seguir pela via expropriatória, expeça-se mandado para 

PENHORA e arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, 

bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de 

uso e conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o Executado, através de seu 

advogado ou à sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, 

CPC). O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada do mandado aos 

autos. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto 

quando verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e 

desde que o juízo já esteja garantido. Em sendo infrutífera a tentativa de 

penhora, intime-se o credor para que requeira o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Sem prejuízo, nos 

termos do art. 528, §1º, do CPC, determino a expedição de certidão de 

protesto do pronunciamento judicial a fim de que sejam promovidas as 

anotações pertinentes em nome do executado. Por fim, defiro a incidência 

das penalidades previstas no art. 523, §1º, CPC."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54626 Nr: 964-86.2010.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JULIÃO NERIS, MARIA APARECIDA DE ANDRADE 

NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - FI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103754 Nr: 4310-06.2014.811.0025

 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: RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS, FCDS, VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIVINO DOS SANTOS, Filiação: 

Lindaura Maria dos Santos e José Nascimento dos Santos, brasileiro(a), 

solteiro(a), motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(A) rEQUERIDo(a), acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 
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consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial abaixo transcritos, bem como sua INTIMAÇÃO para a 

audiência designada, conforme dados abaixo, acompanhada(s) de 

advogado(s) ou defensor público, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL, bem como sua INTIMAÇÃO 

acerca da decisão que DEFERIU os alimentos provisórios.

Valor dos Alimentos Provisórios:: 1/3 do salário mínimo vigente

 - Corrente - 870.343.011-15 - ROSA MARIA CORREA - 0028676-1 - 0810 

- Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Alimentos promovida por F. C. D. 

S. e F. C. D. S., representados por sua genitora Rosa Maria Correa, em 

face de Valdivino dos Santos, com distribuição em 05/11/2014. Foram 

arbitrados alimentos provisórios no importe de 1/3 do salário mínimo 

vigente, a partir da data da citação.

Despacho/Decisão:

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000779-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA COSTA VITAL DOS SANTOS (RÉU)

VICTOR EMANUEL VITAL DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000779-50.2018.8.11.0025 Vistos etc. Nos termos do art. 

98, §6º, do CPC, poderá o juiz conceder o direito ao parcelamento das 

custas e despesas processuais quando a parte autora não possuir 

condições momentâneas para o pagamento integral, o que não é o caso 

dos autos. Isso porque, é notória a capacidade econômica da parte autora 

nesta Comarca, haja vista ser a única universidade existente nesta região, 

angariando estudantes de vários municípios vizinhos, o que contribui, e 

muito, para o aumento de seu faturamento mensal/anual. Em outras 

palavras, esta gigante regional do setor educacional tem grande número 

de alunos, abrangência em várias unidades e municípios e a possibilidade 

de cobrar mensalidades mais baratas para atingir o público das classes 

inferiores, principalmente os estudantes que não conseguem acesso às 

universidades públicas e querem o diploma como forma de ascensão 

social e profissional. E com o aumento do número de alunos, tanto é 

verdade que está sendo finalizada a construção de mais um bloco ao lado 

do principal para conseguir atender a demanda, a autora ganha maior 

poder de barganha para negociar com seus fornecedores (livros, material 

didático, equipamentos...), tendo uma estrutura administrativa mais enxuta 

e padronizando os currículos para criar um sistema único de ensino, o que 

gera economia em escala, maior agressividade no mercado e mais dinheiro 

para expandir os negócios. Além disso, as instituições atuais estão 

investindo pesado em cursos a distância ou semipresenciais, onde o aluno 

vai apenas alguns dias da semana na faculdade, o que diminui o 

investimento com professor em sala de aula e, mais uma vez, aumenta a 

rentabilidade do negócio. Diante disso, não vislumbro nos autos que a 

autora esteja enfrentando sérias dificuldades financeiras que viabilize o 

parcelamento das custas iniciais, mormente por inexistir documentos 

probantes da sua hipossuficiência momentânea. Ademais, convém 

enaltecer que as diversas notícias midiáticas que a autora citou em sua 

exordial sequer citam o nome da mesma, o que não corrobora a alegada 

falta de repasse do Financiamento Estudantil (FIES). Com efeito, muito 

embora exista inadimplência nas mensalidades cobradas, insta salientar 

que o percentual é irrisório se comparado com o lucro auferido pela autora 

ante sua expansão nessa região Noroeste. Noutro viés, a afirmação de 

pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo 

facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de 

recursos. Assim, além de não comprovar a penúria financeira que 

autorizaria o acolhimento do pleito (parcelamento das custas), a narrativa 

dos fatos constantes da exordial não permite que a autora possa ser 

considerada hipossuficiente. Portanto e sem mais delongas, verifico que a 

autora não faz jus ao parcelamento das custas processuais que, embora 

encontre fundamento no art. 98, §6º, do CPC, reclama a comprovação da 

alegada hipossuficiência, ônus do qual a autora não se desincumbiu. 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas e despesas 

iniciais e DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, recolhendo as custas e despesas 

devidas, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do 

feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

04 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000818-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR (RÉU)

BRUNO MARQUES LEONEL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000818-47.2018.8.11.0025 Vistos etc. Nos termos do art. 

98, §6º, do CPC, poderá o juiz conceder o direito ao parcelamento das 

custas e despesas processuais quando a parte autora não possuir 

condições momentâneas para o pagamento integral, o que não é o caso 

dos autos. Isso porque, é notória a capacidade econômica da parte autora 

nesta Comarca, haja vista ser a única universidade existente nesta região, 

angariando estudantes de vários municípios vizinhos, o que contribui, e 

muito, para o aumento de seu faturamento mensal/anual. Em outras 

palavras, esta gigante regional do setor educacional tem grande número 

de alunos, abrangência em várias unidades e municípios e a possibilidade 

de cobrar mensalidades mais baratas para atingir o público das classes 

inferiores, principalmente os estudantes que não conseguem acesso às 

universidades públicas e querem o diploma como forma de ascensão 

social e profissional. E com o aumento do número de alunos, tanto é 

verdade que está sendo finalizada a construção de mais um bloco ao lado 

do principal para conseguir atender a demanda, a autora ganha maior 

poder de barganha para negociar com seus fornecedores (livros, material 

didático, equipamentos...), tendo uma estrutura administrativa mais enxuta 

e padronizando os currículos para criar um sistema único de ensino, o que 

gera economia em escala, maior agressividade no mercado e mais dinheiro 

para expandir os negócios. Além disso, as instituições atuais estão 

investindo pesado em cursos a distância ou semipresenciais, onde o aluno 

vai apenas alguns dias da semana na faculdade, o que diminui o 

investimento com professor em sala de aula e, mais uma vez, aumenta a 

rentabilidade do negócio. Diante disso, não vislumbro nos autos que a 

autora esteja enfrentando sérias dificuldades financeiras que viabilize o 

parcelamento das custas iniciais, mormente por inexistir documentos 

probantes da sua hipossuficiência momentânea. Ademais, convém 

enaltecer que as diversas notícias midiáticas que a autora citou em sua 

exordial sequer citam o nome da mesma, o que não corrobora a alegada 

falta de repasse do Financiamento Estudantil (FIES). Com efeito, muito 

embora exista inadimplência nas mensalidades cobradas, insta salientar 

que o percentual é irrisório se comparado com o lucro auferido pela autora 

ante sua expansão nessa região Noroeste. Noutro viés, a afirmação de 

pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo 

facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de 

recursos. Assim, além de não comprovar a penúria financeira que 

autorizaria o acolhimento do pleito (parcelamento das custas), a narrativa 

dos fatos constantes da exordial não permite que a autora possa ser 

considerada hipossuficiente. Portanto e sem mais delongas, verifico que a 

autora não faz jus ao parcelamento das custas processuais que, embora 

encontre fundamento no art. 98, §6º, do CPC, reclama a comprovação da 

alegada hipossuficiência, ônus do qual a autora não se desincumbiu. 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas e despesas 

iniciais e DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, recolhendo as custas e despesas 

devidas, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do 

feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

03 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000858-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 
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JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANNI MONERATO COELHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000858-29.2018.8.11.0025 Vistos etc. Nos termos do art. 

98, §6º, do CPC, poderá o juiz conceder o direito ao parcelamento das 

custas e despesas processuais quando a parte autora não possuir 

condições momentâneas para o pagamento integral, o que não é o caso 

dos autos. Isso porque, é notória a capacidade econômica da parte autora 

nesta Comarca, haja vista ser a única universidade existente nesta região, 

angariando estudantes de vários municípios vizinhos, o que contribui, e 

muito, para o aumento de seu faturamento mensal/anual. Em outras 

palavras, esta gigante regional do setor educacional tem grande número 

de alunos, abrangência em várias unidades e municípios e a possibilidade 

de cobrar mensalidades mais baratas para atingir o público das classes 

inferiores, principalmente os estudantes que não conseguem acesso às 

universidades públicas e querem o diploma como forma de ascensão 

social e profissional. E com o aumento do número de alunos, tanto é 

verdade que está sendo finalizada a construção de mais um bloco ao lado 

do principal para conseguir atender a demanda, a autora ganha maior 

poder de barganha para negociar com seus fornecedores (livros, material 

didático, equipamentos...), tendo uma estrutura administrativa mais enxuta 

e padronizando os currículos para criar um sistema único de ensino, o que 

gera economia em escala, maior agressividade no mercado e mais dinheiro 

para expandir os negócios. Além disso, as instituições atuais estão 

investindo pesado em cursos a distância ou semipresenciais, onde o aluno 

vai apenas alguns dias da semana na faculdade, o que diminui o 

investimento com professor em sala de aula e, mais uma vez, aumenta a 

rentabilidade do negócio. Diante disso, não vislumbro nos autos que a 

autora esteja enfrentando sérias dificuldades financeiras que viabilize o 

parcelamento das custas iniciais, mormente por inexistir documentos 

probantes da sua hipossuficiência momentânea. Ademais, convém 

enaltecer que as diversas notícias midiáticas que a autora citou em sua 

exordial sequer citam o nome da mesma, o que não corrobora a alegada 

falta de repasse do Financiamento Estudantil (FIES). Com efeito, muito 

embora exista inadimplência nas mensalidades cobradas, insta salientar 

que o percentual é irrisório se comparado com o lucro auferido pela autora 

ante sua expansão nessa região Noroeste. Noutro viés, a afirmação de 

pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo 

facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de 

recursos. Assim, além de não comprovar a penúria financeira que 

autorizaria o acolhimento do pleito (parcelamento das custas), a narrativa 

dos fatos constantes da exordial não permite que a autora possa ser 

considerada hipossuficiente. Portanto e sem mais delongas, verifico que a 

autora não faz jus ao parcelamento das custas processuais que, embora 

encontre fundamento no art. 98, §6º, do CPC, reclama a comprovação da 

alegada hipossuficiência, ônus do qual a autora não se desincumbiu. 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas e despesas 

iniciais e DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, recolhendo as custas e despesas 

devidas, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do 

feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

03 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000849-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA BITENCOURT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000849-67.2018.8.11.0025 Vistos etc. Nos termos do art. 

98, §6º, do CPC, poderá o juiz conceder o direito ao parcelamento das 

custas e despesas processuais quando a parte autora não possuir 

condições momentâneas para o pagamento integral, o que não é o caso 

dos autos. Isso porque, é notória a capacidade econômica da parte autora 

nesta Comarca, haja vista ser a única universidade existente nesta região, 

angariando estudantes de vários municípios vizinhos, o que contribui, e 

muito, para o aumento de seu faturamento mensal/anual. Em outras 

palavras, esta gigante regional do setor educacional tem grande número 

de alunos, abrangência em várias unidades e municípios e a possibilidade 

de cobrar mensalidades mais baratas para atingir o público das classes 

inferiores, principalmente os estudantes que não conseguem acesso às 

universidades públicas e querem o diploma como forma de ascensão 

social e profissional. E com o aumento do número de alunos, tanto é 

verdade que está sendo finalizada a construção de mais um bloco ao lado 

do principal para conseguir atender a demanda, a autora ganha maior 

poder de barganha para negociar com seus fornecedores (livros, material 

didático, equipamentos...), tendo uma estrutura administrativa mais enxuta 

e padronizando os currículos para criar um sistema único de ensino, o que 

gera economia em escala, maior agressividade no mercado e mais dinheiro 

para expandir os negócios. Além disso, as instituições atuais estão 

investindo pesado em cursos a distância ou semipresenciais, onde o aluno 

vai apenas alguns dias da semana na faculdade, o que diminui o 

investimento com professor em sala de aula e, mais uma vez, aumenta a 

rentabilidade do negócio. Diante disso, não vislumbro nos autos que a 

autora esteja enfrentando sérias dificuldades financeiras que viabilize o 

parcelamento das custas iniciais, mormente por inexistir documentos 

probantes da sua hipossuficiência momentânea. Ademais, convém 

enaltecer que as diversas notícias midiáticas que a autora citou em sua 

exordial sequer citam o nome da mesma, o que não corrobora a alegada 

falta de repasse do Financiamento Estudantil (FIES). Com efeito, muito 

embora exista inadimplência nas mensalidades cobradas, insta salientar 

que o percentual é irrisório se comparado com o lucro auferido pela autora 

ante sua expansão nessa região Noroeste. Noutro viés, a afirmação de 

pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo 

facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de 

recursos. Assim, além de não comprovar a penúria financeira que 

autorizaria o acolhimento do pleito (parcelamento das custas), a narrativa 

dos fatos constantes da exordial não permite que a autora possa ser 

considerada hipossuficiente. Portanto e sem mais delongas, verifico que a 

autora não faz jus ao parcelamento das custas processuais que, embora 

encontre fundamento no art. 98, §6º, do CPC, reclama a comprovação da 

alegada hipossuficiência, ônus do qual a autora não se desincumbiu. 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas e despesas 

iniciais e DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, recolhendo as custas e despesas 

devidas, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do 

feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

03 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000808-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELLIN PRISCILLA DOS REIS DUARTE (RÉU)

JOVERCI PEREIRA DUARTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000808-03.2018.8.11.0025 Vistos etc. Nos termos do art. 

98, §6º, do CPC, poderá o juiz conceder o direito ao parcelamento das 

custas e despesas processuais quando a parte autora não possuir 

condições momentâneas para o pagamento integral, o que não é o caso 

dos autos. Isso porque, é notória a capacidade econômica da parte autora 

nesta Comarca, haja vista ser a única universidade existente nesta região, 

angariando estudantes de vários municípios vizinhos, o que contribui, e 

muito, para o aumento de seu faturamento mensal/anual. Em outras 

palavras, esta gigante regional do setor educacional tem grande número 

de alunos, abrangência em várias unidades e municípios e a possibilidade 

de cobrar mensalidades mais baratas para atingir o público das classes 

inferiores, principalmente os estudantes que não conseguem acesso às 

universidades públicas e querem o diploma como forma de ascensão 

social e profissional. E com o aumento do número de alunos, tanto é 

verdade que está sendo finalizada a construção de mais um bloco ao lado 

do principal para conseguir atender a demanda, a autora ganha maior 

poder de barganha para negociar com seus fornecedores (livros, material 

didático, equipamentos...), tendo uma estrutura administrativa mais enxuta 

e padronizando os currículos para criar um sistema único de ensino, o que 

gera economia em escala, maior agressividade no mercado e mais dinheiro 
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para expandir os negócios. Além disso, as instituições atuais estão 

investindo pesado em cursos a distância ou semipresenciais, onde o aluno 

vai apenas alguns dias da semana na faculdade, o que diminui o 

investimento com professor em sala de aula e, mais uma vez, aumenta a 

rentabilidade do negócio. Diante disso, não vislumbro nos autos que a 

autora esteja enfrentando sérias dificuldades financeiras que viabilize o 

parcelamento das custas iniciais, mormente por inexistir documentos 

probantes da sua hipossuficiência momentânea. Ademais, convém 

enaltecer que as diversas notícias midiáticas que a autora citou em sua 

exordial sequer citam o nome da mesma, o que não corrobora a alegada 

falta de repasse do Financiamento Estudantil (FIES). Com efeito, muito 

embora exista inadimplência nas mensalidades cobradas, insta salientar 

que o percentual é irrisório se comparado com o lucro auferido pela autora 

ante sua expansão nessa região Noroeste. Noutro viés, a afirmação de 

pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo 

facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de 

recursos. Assim, além de não comprovar a penúria financeira que 

autorizaria o acolhimento do pleito (parcelamento das custas), a narrativa 

dos fatos constantes da exordial não permite que a autora possa ser 

considerada hipossuficiente. Portanto e sem mais delongas, verifico que a 

autora não faz jus ao parcelamento das custas processuais que, embora 

encontre fundamento no art. 98, §6º, do CPC, reclama a comprovação da 

alegada hipossuficiência, ônus do qual a autora não se desincumbiu. 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas e despesas 

iniciais e DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, recolhendo as custas e despesas 

devidas, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do 

feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

03 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000806-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FAUSTINO (RÉU)

NAHIARA FRANCIELE FAUSTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000806-33.2018.8.11.0025 Vistos etc. Nos termos do art. 

98, §6º, do CPC, poderá o juiz conceder o direito ao parcelamento das 

custas e despesas processuais quando a parte autora não possuir 

condições momentâneas para o pagamento integral, o que não é o caso 

dos autos. Isso porque, é notória a capacidade econômica da parte autora 

nesta Comarca, haja vista ser a única universidade existente nesta região, 

angariando estudantes de vários municípios vizinhos, o que contribui, e 

muito, para o aumento de seu faturamento mensal/anual. Em outras 

palavras, esta gigante regional do setor educacional tem grande número 

de alunos, abrangência em várias unidades e municípios e a possibilidade 

de cobrar mensalidades mais baratas para atingir o público das classes 

inferiores, principalmente os estudantes que não conseguem acesso às 

universidades públicas e querem o diploma como forma de ascensão 

social e profissional. E com o aumento do número de alunos, tanto é 

verdade que está sendo finalizada a construção de mais um bloco ao lado 

do principal para conseguir atender a demanda, a autora ganha maior 

poder de barganha para negociar com seus fornecedores (livros, material 

didático, equipamentos...), tendo uma estrutura administrativa mais enxuta 

e padronizando os currículos para criar um sistema único de ensino, o que 

gera economia em escala, maior agressividade no mercado e mais dinheiro 

para expandir os negócios. Além disso, as instituições atuais estão 

investindo pesado em cursos a distância ou semipresenciais, onde o aluno 

vai apenas alguns dias da semana na faculdade, o que diminui o 

investimento com professor em sala de aula e, mais uma vez, aumenta a 

rentabilidade do negócio. Diante disso, não vislumbro nos autos que a 

autora esteja enfrentando sérias dificuldades financeiras que viabilize o 

parcelamento das custas iniciais, mormente por inexistir documentos 

probantes da sua hipossuficiência momentânea. Ademais, convém 

enaltecer que as diversas notícias midiáticas que a autora citou em sua 

exordial sequer citam o nome da mesma, o que não corrobora a alegada 

falta de repasse do Financiamento Estudantil (FIES). Com efeito, muito 

embora exista inadimplência nas mensalidades cobradas, insta salientar 

que o percentual é irrisório se comparado com o lucro auferido pela autora 

ante sua expansão nessa região Noroeste. Noutro viés, a afirmação de 

pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo 

facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de 

recursos. Assim, além de não comprovar a penúria financeira que 

autorizaria o acolhimento do pleito (parcelamento das custas), a narrativa 

dos fatos constantes da exordial não permite que a autora possa ser 

considerada hipossuficiente. Portanto e sem mais delongas, verifico que a 

autora não faz jus ao parcelamento das custas processuais que, embora 

encontre fundamento no art. 98, §6º, do CPC, reclama a comprovação da 

alegada hipossuficiência, ônus do qual a autora não se desincumbiu. 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas e despesas 

iniciais e DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, recolhendo as custas e despesas 

devidas, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do 

feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

03 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE DE FATIMA OLIVEIRA (RÉU)

RONALDO CESAR RAIMUNDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000804-63.2018.8.11.0025 Vistos etc. Nos termos do art. 

98, §6º, do CPC, poderá o juiz conceder o direito ao parcelamento das 

custas e despesas processuais quando a parte autora não possuir 

condições momentâneas para o pagamento integral, o que não é o caso 

dos autos. Isso porque, é notória a capacidade econômica da parte autora 

nesta Comarca, haja vista ser a única universidade existente nesta região, 

angariando estudantes de vários municípios vizinhos, o que contribui, e 

muito, para o aumento de seu faturamento mensal/anual. Em outras 

palavras, esta gigante regional do setor educacional tem grande número 

de alunos, abrangência em várias unidades e municípios e a possibilidade 

de cobrar mensalidades mais baratas para atingir o público das classes 

inferiores, principalmente os estudantes que não conseguem acesso às 

universidades públicas e querem o diploma como forma de ascensão 

social e profissional. E com o aumento do número de alunos, tanto é 

verdade que está sendo finalizada a construção de mais um bloco ao lado 

do principal para conseguir atender a demanda, a autora ganha maior 

poder de barganha para negociar com seus fornecedores (livros, material 

didático, equipamentos...), tendo uma estrutura administrativa mais enxuta 

e padronizando os currículos para criar um sistema único de ensino, o que 

gera economia em escala, maior agressividade no mercado e mais dinheiro 

para expandir os negócios. Além disso, as instituições atuais estão 

investindo pesado em cursos a distância ou semipresenciais, onde o aluno 

vai apenas alguns dias da semana na faculdade, o que diminui o 

investimento com professor em sala de aula e, mais uma vez, aumenta a 

rentabilidade do negócio. Diante disso, não vislumbro nos autos que a 

autora esteja enfrentando sérias dificuldades financeiras que viabilize o 

parcelamento das custas iniciais, mormente por inexistir documentos 

probantes da sua hipossuficiência momentânea. Ademais, convém 

enaltecer que as diversas notícias midiáticas que a autora citou em sua 

exordial sequer citam o nome da mesma, o que não corrobora a alegada 

falta de repasse do Financiamento Estudantil (FIES). Com efeito, muito 

embora exista inadimplência nas mensalidades cobradas, insta salientar 

que o percentual é irrisório se comparado com o lucro auferido pela autora 

ante sua expansão nessa região Noroeste. Noutro viés, a afirmação de 

pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo 

facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de 

recursos. Assim, além de não comprovar a penúria financeira que 

autorizaria o acolhimento do pleito (parcelamento das custas), a narrativa 

dos fatos constantes da exordial não permite que a autora possa ser 

considerada hipossuficiente. Portanto e sem mais delongas, verifico que a 

autora não faz jus ao parcelamento das custas processuais que, embora 

encontre fundamento no art. 98, §6º, do CPC, reclama a comprovação da 

alegada hipossuficiência, ônus do qual a autora não se desincumbiu. 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas e despesas 
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iniciais e DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, recolhendo as custas e despesas 

devidas, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do 

feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

03 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000749-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

EDMARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000749-15.2018.8.11.0025 Vistos etc. Nos termos do art. 

98, §6º, do CPC, poderá o juiz conceder o direito ao parcelamento das 

custas e despesas processuais quando a parte autora não possuir 

condições momentâneas para o pagamento integral, o que não é o caso 

dos autos. Isso porque, é notória a capacidade econômica da parte autora 

nesta Comarca, haja vista ser a única universidade existente nesta região, 

angariando estudantes de vários municípios vizinhos, o que contribui, e 

muito, para o aumento de seu faturamento mensal/anual. Em outras 

palavras, esta gigante regional do setor educacional tem grande número 

de alunos, abrangência em várias unidades e municípios e a possibilidade 

de cobrar mensalidades mais baratas para atingir o público das classes 

inferiores, principalmente os estudantes que não conseguem acesso às 

universidades públicas e querem o diploma como forma de ascensão 

social e profissional. E com o aumento do número de alunos, tanto é 

verdade que está sendo finalizada a construção de mais um bloco ao lado 

do principal para conseguir atender a demanda, a autora ganha maior 

poder de barganha para negociar com seus fornecedores (livros, material 

didático, equipamentos...), tendo uma estrutura administrativa mais enxuta 

e padronizando os currículos para criar um sistema único de ensino, o que 

gera economia em escala, maior agressividade no mercado e mais dinheiro 

para expandir os negócios. Além disso, as instituições atuais estão 

investindo pesado em cursos a distância ou semipresenciais, onde o aluno 

vai apenas alguns dias da semana na faculdade, o que diminui o 

investimento com professor em sala de aula e, mais uma vez, aumenta a 

rentabilidade do negócio. Diante disso, não vislumbro nos autos que a 

autora esteja enfrentando sérias dificuldades financeiras que viabilize o 

parcelamento das custas iniciais, mormente por inexistir documentos 

probantes da sua hipossuficiência momentânea. Ademais, convém 

enaltecer que as diversas notícias midiáticas que a autora citou em sua 

exordial sequer citam o nome da mesma, o que não corrobora a alegada 

falta de repasse do Financiamento Estudantil (FIES). Com efeito, muito 

embora exista inadimplência nas mensalidades cobradas, insta salientar 

que o percentual é irrisório se comparado com o lucro auferido pela autora 

ante sua expansão nessa região Noroeste. Noutro viés, a afirmação de 

pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo 

facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de 

recursos. Assim, além de não comprovar a penúria financeira que 

autorizaria o acolhimento do pleito (parcelamento das custas), a narrativa 

dos fatos constantes da exordial não permite que a autora possa ser 

considerada hipossuficiente. Portanto e sem mais delongas, verifico que a 

autora não faz jus ao parcelamento das custas processuais que, embora 

encontre fundamento no art. 98, §6º, do CPC, reclama a comprovação da 

alegada hipossuficiência, ônus do qual a autora não se desincumbiu. 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas e despesas 

iniciais e DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, recolhendo as custas e despesas 

devidas, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do 

feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

03 de julho de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110403 Nr: 2756-02.2015.811.0025

 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: SUSI MARA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, PREFEITO MUNICIPAL 

DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Parte Autora, para querendo, apresente impugnação à 

Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 135536 Nr: 195-97.2018.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVVS, RAPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais dos Santos Diniz Eilert 

- OAB:

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, em cumprimento a determinação de fls 96, designo 

audiência de continuação para o dia 17 de outubro de 2018, às 

16hs00min. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93479 Nr: 1615-16.2013.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:262336/SP

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte requerente para, no prazo sucessivo de 05(cinco) 

dias apresentar as alegações finais.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107843 Nr: 1488-10.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACI MÁXIMO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Vistos,

INTIME-SE o Advogado nomeado para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

MANIFESTE sobre o cálculo derradeiro.

Após, VISTA ao Ministério Público e CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 14524 Nr: 147-66.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR RODRIGUES DE SOUZA, VALTER 

FERRARI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calynca Silva Inez de 

Almeida - OAB:15598/MT, Carlos Frederick S. I. de Almeida - 

OAB:7355/MT, HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - OAB:16.738, 

WILSON LOPES - OAB:7396
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 Vistos,

Diante da alteração legislativa trazida pela Lei n. 13.491/17, VISTA ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132940 Nr: 4432-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 52276 Nr: 5811-68.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Impulsiono estes autos com finalidade de INTIMAR o assistente de 

acusação da r. sentença prolatada à fl. 222/223

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 52276 Nr: 5811-68.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu AILTON 

MARTINS DA SILVA, motivo que EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO em face da prescrição executória, nos termos do art. 107, IV 

c/c art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do CP e o art. 66, II, da Lei de 

Execução Penal.RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão - 

BNMP.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos, observando que 

permanecem os efeitos secundários da condenação.P.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117644 Nr: 18-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSÉ DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119415 Nr: 1055-69.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉQUERENTE, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85259 Nr: 5820-59.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Certifico que afixei no átrio do Fórum, em local próprio, o Edital de 

INTIMAÇÃO, como de costume.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119415 Nr: 1055-69.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 87475 Nr: 1468-24.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO SERAFIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95532 Nr: 3839-24.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117644 Nr: 18-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSÉ DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 55010 Nr: 1292-16.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADINOR FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Alvará Eletrônico n° 391653-7 / 2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4487 Nr: 23-06.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito de f. 150. Para tanto, ao Advogado nomeado à f. 50 Dr. 

Nilson José Franco, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 10 

URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. EXPEÇA-SE certidão, com o valor 

total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

No mais, CUMPRA-SE na íntegra a sentença de f. 148.

Após, ao ARQUIVO.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4487 Nr: 23-06.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do pronunciado LUIZ CARLOS CARDOSO, ante 

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato (art. 107, IV, 

do CP c/c art. 109, I, do CP).Considerando a ausência de Defensor Público 

lotado nesta Comarca, NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica da AJES, na 

pessoa do(a) orientador(a) para tomar CIÊNCIA da sentença.RECOLHA-SE 

eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional 

de Mandados de Prisão - BNMP.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANDRA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

28/09/2018 às 12:40h. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS (ADVOGADO(A))

FATIMA FERREIRA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

28/09/2018 às 12:30h. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

citada por meio de Carta de Citação, mas sem retorno de devolução de AR 

até a presente data, deste modo, dispensa nova expedição de citação 

sendo procedida a intimação da audiência retro designada através de 

advogado constituído nos autos via DJE.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

ELISANGELA NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

28/09/2018 às 12:20h. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001229-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MARCHI BENTO (EXEQUENTE)

MARCELO VINICIUS FARESIN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR COSTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001229-27.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: DANILO MARCHI BENTO 

EXECUTADO: VALDENIR COSTA DE ANDRADE V I S T O S, Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Da análise dos autos, verifico as partes firmaram acordo em relação ao 

objeto da inicial. Havendo composição amigável a homologação do acordo 

com resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, 

do NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DENISON DIEGO OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)
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JOSE CONCEICAO SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

V. RAMIRES SANCHES & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000555-15.2018.8.11.0025. REQUERENTE: DENISON DIEGO OLIVEIRA DO 

CARMO REQUERIDO: V. RAMIRES SANCHES & CIA LTDA, LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA V I S T O S, Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da análise 

dos autos, verifico as partes firmaram acordo em relação ao objeto da 

inicial. Havendo composição amigável a homologação do acordo com 

resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO 

O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000560-37.2018.8.11.0025. REQUERENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. V I S T O S, 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Da análise dos autos, verifico as partes firmaram 

acordo em relação ao objeto da inicial. Havendo composição amigável a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do NCPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. LEONARDO COSTA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001037-60.2018.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: B. LEONARDO COSTA - ME V I S T O S, Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Da análise dos autos, verifico as partes firmaram acordo em relação ao 

objeto da inicial. Havendo composição amigável a homologação do acordo 

com resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, 

do NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARCOS RODRIGO FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000722-32.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARCOS RODRIGO FEITOSA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VISTOS, 

Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante, mesmo 

devidamente intimada da audiência de conciliação designada, deixou de 

comparecer ao ato. É certo que essa atitude demonstra o total descaso da 

parte reclamante com o feito. Se a parte autora deixa de comparecer a 

qualquer audiência do processo, extingue-se o processo sem julgamento 

do mérito, conforme o artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo." Por 

tais razões, a medida cabível ao caso em testilha é a extinção dos autos 

sem a resolução do mérito. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de 

condenar ao pagamento de custas e taxas judiciais, nos termos dos 

artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, arquive-se o feito 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARCOS RODRIGO FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000721-47.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARCOS RODRIGO FEITOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência de conciliação 

designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa atitude 

demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a parte 

autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

DANIELA PIRES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000735-31.2018.8.11.0025. REQUERENTE: DANIELA PIRES MACHADO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante, mesmo 
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devidamente intimada da audiência de conciliação designada, deixou de 

comparecer ao ato. É certo que essa atitude demonstra o total descaso da 

parte reclamante com o feito. Se a parte autora deixa de comparecer a 

qualquer audiência do processo, extingue-se o processo sem julgamento 

do mérito, conforme o artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo." Por 

tais razões, a medida cabível ao caso em testilha é a extinção dos autos 

sem a resolução do mérito. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de 

condenar ao pagamento de custas e taxas judiciais, nos termos dos 

artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, arquive-se o feito 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

CREONIR IAMAO RIKBAKTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000723-17.2018.8.11.0025. REQUERENTE: CREONIR IAMAO RIKBAKTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência de conciliação 

designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa atitude 

demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a parte 

autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001466-61.2017.8.11.0025. REQUERENTE: FRANCIANE CRISTINA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da 

audiência de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo 

que essa atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito. Se a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do 

processo, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o 

artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-53.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FRANCELINO LIMA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001473-53.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ELIANE FRANCELINO LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, Dispenso o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência 

de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a 

parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

BRIGIDA SANTANA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000743-08.2018.8.11.0025. REQUERENTE: BRIGIDA SANTANA DE 

ALVARENGA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência 

de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a 

parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELESILVA FERREIRA MARIANO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000742-23.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ELESILVA FERREIRA 

MARIANO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência 

de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a 

parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DALTO (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000739-68.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ROSINEIA DALTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência de conciliação 

designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa atitude 

demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a parte 

autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001487-37.2017.8.11.0025. REQUERENTE: LUAN DA SILVA CAMILO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS, Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da 

audiência de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo 

que essa atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito. Se a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do 

processo, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o 

artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ROSYANE SANTANDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000794-19.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ROSYANE SANTANDER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS, Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da 

audiência de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo 

que essa atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito. Se a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do 

processo, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o 

artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-41.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

ROSANI BATISTA PECINI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000411-41.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ROSANI BATISTA PECINI DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência de 

conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a 

parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA GONZALEZ ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

RODRIGO KERCHE (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001396-44.2017.8.11.0025. REQUERENTE: TATIANA GONZALEZ 

ANDRADE REQUERIDO: DEBORA NUNES DA SILVA, RODRIGO KERCHE 

VISTOS, Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante, mesmo 

devidamente intimada da audiência de conciliação designada, deixou de 

comparecer ao ato. É certo que essa atitude demonstra o total descaso da 

parte reclamante com o feito. Se a parte autora deixa de comparecer a 

qualquer audiência do processo, extingue-se o processo sem julgamento 

do mérito, conforme o artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo." Por 

tais razões, a medida cabível ao caso em testilha é a extinção dos autos 

sem a resolução do mérito. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de 

condenar ao pagamento de custas e taxas judiciais, nos termos dos 

artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, arquive-se o feito 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001488-22.2017.8.11.0025. REQUERENTE: LUAN DA SILVA CAMILO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS, Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da 

audiência de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo 

que essa atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito. Se a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do 

processo, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o 

artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEQUE FERNANDO RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000693-79.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MELQUISEDEQUE FERNANDO 

RODRIGUES DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. VISTOS, Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante, mesmo 

devidamente intimada da audiência de conciliação designada, deixou de 

comparecer ao ato. É certo que essa atitude demonstra o total descaso da 

parte reclamante com o feito. Se a parte autora deixa de comparecer a 

qualquer audiência do processo, extingue-se o processo sem julgamento 

do mérito, conforme o artigo 51, I, da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I – quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo." Por 

tais razões, a medida cabível ao caso em testilha é a extinção dos autos 

sem a resolução do mérito. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de 

condenar ao pagamento de custas e taxas judiciais, nos termos dos 

artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, arquive-se o feito 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000720-62.2018.8.11.0025. REQUERENTE: WILLIAN RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência de 

conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a 

parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE GARCIA FERREIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000660-89.2018.8.11.0025. REQUERENTE: CLAUDETE GARCIA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência 

de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a 

parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ROZENIO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))
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BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000553-45.2018.8.11.0025. REQUERENTE: GILBERTO ROZENIO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A VISTOS, Dispenso o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência 

de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a 

parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ABNILSON EVANGELISTA SANTANA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000546-53.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ABNILSON EVANGELISTA 

SANTANA REQUERIDO: CLARO TV VISTOS, Dispenso o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência 

de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a 

parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000960-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

NELSON DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000960-51.2018.8.11.0025. REQUERENTE: NELSON DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. V I S T O S, Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da análise 

dos autos, verifico as partes firmaram acordo em relação ao objeto da 

inicial. Havendo composição amigável a homologação do acordo com 

resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO 

O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001042-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

JOAO CELIO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001042-82.2018.8.11.0025. REQUERENTE: JOAO CELIO FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A V I S T O S, Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Da análise dos autos, verifico as partes firmaram acordo em relação ao 

objeto da inicial. Havendo composição amigável a homologação do acordo 

com resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, 

do NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010163-20.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELLY KELMY SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010163-20.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ANDRIELLY KELMY SANTOS 

DA SILVA V I S T O S, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da análise dos autos, verifico as 

partes firmaram acordo em relação ao objeto da inicial. Havendo 

composição amigável a homologação do acordo com resolução do mérito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado 

entre as partes e, em consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIEGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOARLE DE TAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000620-10.2018.8.11.0025. REQUERENTE: PAULO DIEGO DE SOUZA 

REQUERIDO: JOARLE DE TAL V I S T O S, Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da análise 

dos autos, verifico as partes firmaram acordo em relação ao objeto da 

inicial. Havendo composição amigável a homologação do acordo com 

resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO 

O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. FABIO 
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PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001466-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. L. (AUTOR(A))

V. A. S. D. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. J. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001466-69.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUIZ FERREIRA LEITE REPRESENTADO: SANDRA APARECIDA 

DE JESUS Vistos em correição. Com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as parte, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DESIGNO Sessão de 

Mediação para o dia 24/10/2018, às 13h00min. CITE-SE a parte requerida 

para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência. INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do 

§3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão constituir representante, por 

meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo será homologada por esta Magistrada em sede de solenidade. Não 

obtida a autocomposição, sairá à parte requerida devidamente intimada 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato 

da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida 

sobre a possibilidade de constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001139-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ORTIS MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Processo 1001139-27.2018.811.0011 Vistos em correição. Cuida-se de 

“Ação de Interdito Proibitório c/c Tutela de Urgência”, ajuizada por Aprashe 

– Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Santa Helena II em 

desfavor de Adalberto Ortiz Monteiro, ambos qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro, compulsando os autos em conjunto com o sob Código 

261671, distribuído em 12/07/2018, onde restou convalidado que ambos 

tem a mesma parte, pedido e causa de pedir, caracterizando assim a 

litispendência. DECIDO. Perlustrando os autos, denoto o processo com 

trâmite nesta mesma Vara possuem as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido dos autos sob Código 261671. Neste sentido a 

litispendência se caracteriza através do ajuizamento de duas ações que 

possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, 

como determinam os §§ 1º, 2º e 3º do art. 337, do NCPC (Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro): (...) “§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa 

julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação 

é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que 

está em curso. (...) A respeito do tema, assim leciona Nelson Nery Junior: 

“Ocorre à litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já 

está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, 

ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima 

e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que 

determina o momento em que ocorre a litispendência. Como a primeira já 

fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a 

litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito (Código de Processo Civil Comentado, 6ª edição, 

RT, p. 655)”. Nesta toada, tendo em vista que o feito tombado com Cód. 

261671 foi protocolizado primeiro e que a fase de conhecimento ainda não 

se exauriu, a extinção desta demanda é medida que se impõe. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente Processo, sem resolução de mérito, em face da 

ocorrência da litispendência. Considerando que fora realizada audiência 

de justificação nestes autos, em respeito aos princípios do aproveitamento 

dos atos processuais e da celeridade, DETERMINO que se translade cópia 

da mídia, ata da solenidade, fazendo-me conclusos com urgência à 

apreciação do pedido liminar. Sem custas, despesas processuais e 

honorários de sucumbência. Transitado em julgado, arquive-se o feito com 

as devidas baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste-MT, 25 de setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001243-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA NONATO FUHR (REQUERENTE)

LAURINDA CUNHA NONATO (REQUERENTE)

DANIELA NONATO BIRKINSHAW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NONATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001243-19.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: LAURINDA CUNHA NONATO, ANA CAROLINA NONATO 

FUHR, DANIELA NONATO BIRKINSHAW REQUERIDO: GILBERTO NONATO 

Vistos em correição. Os autos vieram conclusos para análise do pedido 

de Alvará Judicial formulado pela inventariante LAURINDA CUNHA 

NONATO as quais, através do exercício do seu Direito de ação, postula à 

jurisdição estatal autorização para alienação de 72 (setenta e duas) 

cabeças de gado, sendo 36 (trinta e seis) fêmeas com mais de 36 meses 

de idade e 36 machos de 25 a 36 meses de idade, bem como expedição 

de Guia de Trânsito Animal (GTA) junto ao INDEA, cujos valores serão 

prestadas contas e discriminadas na Escritura Pública de Inventário (ID 

15232065). Instado a manifestar, o Ministério Público aduziu não haver 

interesse na lide (ID 15489792). Vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O alvará judicial é 

procedimento de jurisdição voluntária que, por essência, é mera 

administração pública de interesses privados, em razão de expressa 

opção do legislador processual. Caracteriza-se, em síntese, pela 

inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, 

simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza eminentemente 

particular. Analisando os autos, tem-se que a pretensão exposta ID 

15232065 merece acolhimento, haja vista que, diante da documentação e 

declarações apresentadas, evidente se mostra a veracidade das 

alegações e necessidade de alienação dos semoventes pertencentes ao 

espólio. Reprise-se que o presente procedimento é de jurisdição 

voluntária, ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem está o 

Juiz obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo inclusive 

adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna 

(art. 723 do NCPC), bem como é livre para ordenar de ofício a realização 

de quaisquer providências. Portanto, DEFIRO o pedido de ID 15232065, 

razão pela qual determino a expedição de Alvará Judicial para autorizar a 

inventariante a alienar 72 (setenta e duas) cabeças de gado, sendo 36 

(trinta e seis) fêmeas com mais de 36 meses de idade e 36 machos de 25 

a 36 meses de idade que estão apascentadas na fazenda do de cujus. 

Expeça-se Alvará, conforme requerido pela inventariante, para autorizar a 

inventariante a alienar e movimentar o gado perante o INDEA/MT. Fixo o 

prazo de 60 (sessenta) dias para que a parte autora preste as devidas 
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contas, sob pena de responsabilização. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 24 de setembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001316-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA LUPERINI (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos em Correição. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão de se configurar como uma fase onerosa e 

desnecessária no tocante das causas relacionadas à Fazenda Pública 

Estadual e suas Autarquias, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. 

Cuida-se de “Ação de Correção de Perdas Salariais c.c pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por VANDA LUPERINI contra o MUNICÍPIO 

DE MIRASSOL D’OESTE/MT, alegando que são servidores do Requerido, e 

que sofreram prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a 

regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98% no vencimento dos mesmos, pugnando, em sede de 

tutela antecipada, a imediata incorporação do percentual faltante. Após 

determinada a juntada de documentos que comprovassem a alegada 

hipossuficiência, a autora o fez em id nº 15483809. Os autos vieram 

conclusos. De pronto, RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos 

legais (arts. 319 e 320 do NCPC) e DEFIRO as benesses da justiça 

gratuita. Pois bem. Por perseguir a parte autora tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida antecipação 

são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá ser 

concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, 

nota-se que a pretensão da parte autora não está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No tocante ao primeiro requisito, qual seja a relevância do direito 

perseguido, restou demonstrado a sua plausibilidade consoante 

documentações instruídas na inicial, quais sejam: os extratos de 

pagamento dos salários. Assim, no que toca ao periculum in mora, não o 

vislumbro, tendo em vista que a parte autora não colacionou 

documentações que indicassem os prejuízos sofridos pelas partes em 

razão da diferença salarial ainda não restituída, mesmo porque continuam 

percebendo os respectivos salários sem qualquer debilidade 

socioeconômica. Não obstante, tal pedido se confunde com o mérito e o 

mesmo deve ser analisado na fase processual adequada, em respeito ao 

princípio da paridade de armas. Acerca do tema, eis os entendimentos dos 

nossos Tribunais Pátrios: “TJ-RN - Agravo Regimental em Ação Rescisória 

AGR 63494 RN 2009.006349-4/0001.00 (TJ-RN) Data de publicação: 

12/08/2009 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO RISCO DE 

DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE 

NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA PRINCIPAL. 

PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. TJ-RN - Agravo Regimental em Ação 

Rescisória AGR 12696 RN 2009.012696-1/0001.00 (TJ-RN) Data de 

publicação: 10/03/2010 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU 

PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA REFERENTE À SUSPENSÃO DA 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% SOBRE A REMUNERAÇÃO, BEM COMO 

A INSTITUIÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NOS PAGAMENTOS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 

Constatada a ausência do fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação e, ainda, a ausência de provas aptas a demonstrar a 

imprescindibilidade da medida, não há como deferir o pleito de antecipação 

da tutela pretendida. Agravo improvido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO 

JUDICIAL QUE NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA 

PRINCIPAL. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo Regimental em Ação 

Rescisória Nº Relatora: Desembargadora Célia Smith. Data do julgamento: 

12/08/2009 in www.tjrn.Jjus.br/jurisprudencia) TJ-DF - Agravo de 

Instrumento AGI 20130020093539 DF 0010178-85.2013.8.07.0000 (TJ-DF) 

Data de publicação: 21/05/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. 

REQUERIMENTO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA 

DEMANDA. 1. NÃO SE AUTORIZAM MEDIDAS DE EXCEÇÃO SEM A 

PRESENÇA DE UM PERIGO DE DANO IMEDIATO, INCONTORNÁVEL, 

ABSOLUTO, SOB PENA DE SE IMPOR PREJUÍZO DESNECESSÁRIO E SEM 

JUSTIFICATIVA DE DIREITO À OUTRA PARTE. 2. A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA NÃO PODE SER DEFERIDA QUANDO ESGOTA O 

OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.” (negritos 

nossos) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE a 

parte demandada para responder à ação no prazo legal, ou ratificar a 

contestação já apresentada nos autos. Após, À autora para querendo 

apresentar impugnação, ou ratificar a já constante nos autos (art. 351 do 

NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249199 Nr: 2680-49.2017.811.0011

 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: Fabiano do Carmo Nascimento, NNJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carollayne Noêmia Justino Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GOMES DE CARVALHO - 

OAB:19970/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador das partes da r. sentença de fls. 83 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228440 Nr: 997-45.2015.811.0011

 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: Maria do Carmo da Silva Sousa, Irene Oliveira Bazan, 

Vilma Aparecida de Oliveira, Aparecida Andre Monteiro, Nailma Teixeira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o teor do petitório de fl. 199, DEFIRO a dilação do prazo, de modo que 

CONCEDO 30 (trinta) dias, para o devido processamento da tabela de 

cálculos atualizada.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de setembro 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.: 256674 Nr: 355-67.2018.811.0011

 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: Adelson José Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 
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OAB:15.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o teor da Certidão de fl. 80, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de setembro 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.: 119337 Nr: 3289-76.2010.811.0011

 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: José Wilson Dias de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Tendo em vista o julgamento do Agravo interposto às fls. 129/131, o qual 

fora improvido, DETERMINO a intimação da autora para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de setembro 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.: 135061 Nr: 2340-18.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

A despeito da manifestação da parte autora ventilada às fls. 256, onde 

alega que a demandada quedou-se silente quanto à desistência do 

recurso de agravo anteriormente interposto, devendo assim ser concluída 

sua desistência tácita, e consequente certificação do trânsito em julgado 

da decisão recorrida, denota-se pela petição do INSS às fls. 254-v que o 

mesmo ratificou o agravo anteriormente interposto, conquanto mesmo 

após a redução do valor da multa na decisão de fls. 240/242, ainda 

discorde de sua aplicação, requerendo sua total exclusão.

Dessa feita, tendo em vista que o INSS manifestou pela ratificação do 

agravo interposto, INDEFIRO o pedido de fls. 256.

Outrossim, DETERMINO que se diligencie quanto ao efeito aplicado ao 

recurso em voga, para fins de regular prosseguimento do feito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste - MT, 20 de setembro 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.: 243711 Nr: 4780-11.2016.811.0011

 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: Iraci Belmiro de Paula

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro 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.: 239618 Nr: 2612-36.2016.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o pedido de fls. 40/40v, DETERMINO a transferência dos 

valores aludidos para a conta informada às fls. 40v.

Em seguida, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Com o transcurso do prazo sem manifestação, CUMPRA-SE a r. sentença 

de fls. 39 no que toca ao arquivamento do feito.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de setembro 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.: 33162 Nr: 3765-85.2008.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rene Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Blairo Borges Maggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228, ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI - OAB:12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Homem de Melo - 

Procurador do Estado - OAB:6.613-B

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido vertido às fls. 397/397-v, de modo que SE EXPEÇA o 

competente alvará para transferência do valor referente aos honorários 

periciais.

Ademais, tendo em vista que a demandada alegou preliminar na 

manifestação de fls. 404/406, DETERMINO seja a autora intimada para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de evitar 

cerceamento de defesa, nos termos do art. 7º, do CPC.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de setembro 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.: 217693 Nr: 3262-54.2014.811.0011

 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: Jair Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A
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 Vistos em Correição.

Processo em ordem.

 REMETAM-SE os autos ao patrono peticionante, conforme a última 

decisão exarada nos autos, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258241 Nr: 1033-82.2018.811.0011

 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: Sueli Linhares

 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:

 Vistos em Correição.

Não obstante os autos me tenham vindo conclusos para prolação de 

sentença, analisando atentamente o feito, verifico que não constas dos 

autos qualquer informação acerca da citação da demandada para 

contestar o feito, ou, eventual transcurso de prazo a tanto.

Assim, DETERMINO seja certificado nos autos, sendo que em caso de ser 

apresentada contestação, INTIME-SE a autora para impugná-la, se assim o 

quiser, no prazo legal.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste - MT, 19 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 184045 Nr: 1681-38.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crislei Leite Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Diretos Creditórios - 

FIDC-NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166349, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163607

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 197/198, cujo 

dispositivo transcrevo:"Código 184045. Vistos em correição; 

Considerando-se a ausência de irresignação do executado quanto à 

penhora online realizada às fls. 186/189, conforme denota-se à fl. 195, 

converto a indisponibilidade em penhora e determino a transferência dos 

valores bloqueados para o Departamento da Conta Única, nos termos do 

art. 854, §5º do Código de Processo Civil. Oficie-se o Departamento da 

Conta Única solicitando a vinculação dos valores penhorados a este 

processo. Empós, expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado no 

processo, transferindo-o à conta bancária indicada à fl. 192, porquanto 

fora outorgado poderes ao causídico para receber e dar quitação, 

consoante se infere à fl. 14.

 N’outro giro, tendo em vista que o executado efetivou o pagamento do 

débito reclamado nos autos, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, se houver. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. P. R. I. C. Mirassol 

D’ Oeste - MT, 10 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Lima e Castro - 

OAB:, Marco Antonio Corbelino - OAB:9898/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 115, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado à fl. 11, razão pela qual redesigno a oralidade 

para a data mais próxima disponível, qual seja, dia 29/10/2018, ÀS 14H00, 

devendo a Secretária deste Juízo expedir o necessário para a profícua 

realização da solenidade. Cientifique-se o advogado da parte autora 

acerca da redesignação da audiência, com máxima urgência. Intimem-se 

todos. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Lima e Castro - 

OAB:, Marco Antonio Corbelino - OAB:9898/MT

 Intimar o advogado do autor para que atualize o endereço de seu cliente 

nos autos, conforme determinado na R. Decisão de fls. 118.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

CELSO DE OLIVEIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000389-59.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CELSO DE OLIVEIRA 

AGUIAR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, em cumprimento a 

Ordem de Serviço n. 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a 

expedição de intimação da parte autora para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca dos documentos juntados ao Id. 15530326. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 25 de setembro de 2018 

MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-66.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

VALDERI DO NASCIMENTO SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE 
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Processo:1000395-66.2017.8.11.0011 REQUERENTE: VALDERI DO 

NASCIMENTO SA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, em 

cumprimento a Ordem de Serviço n. 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL, 

procedo com a expedição de intimação da parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos documentos 

juntados ao Id. 15532120. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 25 de setembro de 2018 MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-90.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ APPOLARI (REQUERENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

L. PINHAL & CIA LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010618-90.2016.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE LUIZ APPOLARI 

REQUERIDO: L. PINHAL & CIA LTDA. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por JOSE LUIZ APPOLARI 

em desfavor de L. PINHAL & CIA LTDA., pelo rito da Lei 9.099/95, em que 

se pleiteia a obrigação de transferência de propriedade da motocicleta cor 

prata, chassi sob o nº.9C2JF2500AR103185, placa NJS5714, modelo 

2009/2010, bem como das dívidas advindas do período em que já havia 

sido entregue para a ré. Também pleiteia indenização por danos morais. 

Conforme se depreende da análise aos autos, as partes se compuseram 

amigavelmente. Nos termos da petição de acordo, a requerida procederá à 

transferência de todos os débitos concernente à alteração de titularidade 

do veículo, juntamente com o pagamento de R$1500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), à título de honorários de subumbência, no prazo de 07 

dias. Portanto, apresento projeto de sentença no sentido de homologar o 

acordo realizado. Tendo em vista a notícia de que não houve o 

cumprimento do pactuado por parte da ré, intime-se o autor para os 

requerimentos de direito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação, intimação da requerente ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 19 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inc. 

III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Desta decisão deverão ser 

intimadas as partes, via patronos. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

inexistente litigância de má-fé. Nada sendo requerido, ocorrido o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de setembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIO LONGATE FREITAS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000031-60.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADEJUNIO LONGATE FREITAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - ADEJUNIO LONGATE FREITAS 

– promove em desfavor de VIVO S.A. sob o fundamento de que houve 

negativação indevida em seu nome nos valores de R$130,57 (cento e 

trinta reais e cinquenta e sete centavos), incluído pelo contrato nº. 

0230290733, sendo que desconhece qualquer dívida. Pleiteia exclusão de 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização 

pelos danos morais. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação 

que restou infrutífera, porém não apresentou contestação. No mesmo 

sentido a autora. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, opino pelo 

deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de 

insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas 

processuais. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação 

indevida do nome do autor, sendo certo que não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento 

antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. No mérito, o pedido 

inicial merece ser julgado procedente, pelo que se aplica os efeitos da 

revelia, à luz do artigo 20 da Lei 9099/95. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos pelo autor 

e, em alinhamento às suas alegações; a ré procedeu com a inclusão de 

negativação de seu nome indevidamente. Indicado na exordial o valor de 

R$130,57 (cento e trinta reais e cinquenta e sete centavos), como 

indicativo de uma negativação por um débito desconhecido do autor e por 

um contrato não existente. Sobreleva mencionar que na demanda 

1000032-45.2018.811.0011, discutiu-se a inclusão com base no contrato 

número 0230289255 devidamente esclarecido em impugnação à 

contestação. Por outro lado, a ré não comprovou qualquer relação jurídica 

existente entre as partes, sequer compareceu aos autos com sua defesa. 

Consequentemente, não prova a origem deste suposto débito. De fato, 

inexistente qualquer indício de que o autor tenha efetivamente contratado 

qualquer serviço junto à empresa ré. Somado à isto, a ré é fornecedora de 

produtos e deve bem prestar seus serviços junto aos consumidores. 

Responsável por sua conduta negligente e ilegal. Indiscutivelmente a ré 

falhou na prestação de seu serviço ao negativar o nome de uma pessoa 

que não possui contrato de serviços, tampouco foi notificada quanto ao 

eventual débito. Igualmente, por ser fornecedora de produtos, a ré tem 

reconhecida responsabilidade objetiva, tornando-se responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se extrai da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Portanto, indevida a 

negativação realizada em nome do autor, sendo que conclusivamente, 

merece ser excluído o seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

assim como declarada a inexigibilidade do débito. DO DANO MORAL Por 

sua vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são 

evidentes os transtornos causados pela negativação indevida realizada 

pela ré. Saliente-se que o autor comprovou: o ato ilícito praticado pela ré 

quando cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo do 

autor. Certo que está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição 

indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e 

ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 
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possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora de 

telefonia, indico a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de aplicar os efeitos da revelia e julgar procedente o pedido, 

confirmando a liminar, para o efeito de condenar a ré: a) à declaração de 

nulidade da cobrança dos débitos objeto da demanda com exclusão do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à indenização a 

título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor 

da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 

do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 19 de setembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de setembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000037-67.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIELI ARAUJO DE 

CASTRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

promovida por MARCIELI ARAUJO DE CASTRO em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., sob o fundamento de que houve negativação 

indevida incluída pelo banco requerido no valor de R$892,23 (oitocentos e 

noventa e dois reais e vinte e três centavos, incluído pelo contrato 

nº.051397411000030EC, que desconhece a procedência . Pleiteia 

devolução em dobro do valor negativado, bem com indenização por danos 

morais. Deferida tutela antecipada. Realizada audiência de conciliação, 

infrutífera, sendo que o banco réu apresentou contestação. Em sede 

preliminar alegou a ausência de interesse de agir; no mérito aduziu pela 

existência de débitos a serem adimplidos. A autora, em sede de 

impugnação, rechaçou a tese inaugural. Os autos vieram conclusos. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Assim, apresento o presente projeto de sentença. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois refere-se à 

inexistência de débitos da empresa Requerente junto ao banco Requerido, 

sendo aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. PRELIMINAR INTERESSE DE 

AGIR Sob o argumento de que a Autora não utilizou das vias 

administrativas para resolver a questão discutida nos autos, pretende o 

banco réu a extinção do feito pelo reconhecimento de carência da ação 

por falta de interesse de agir. Ensina Moacyr Amaral Santos que "há o 

interesse de agir, de reclamar a atividade jurisdicional do Estado, para que 

este tutele o interesse primário, que de outra forma não seria protegido. 

Por isso mesmo o interesse de agir se confunde, de ordinário, com a 

necessidade de se obter o interesse primário ou direito material pelos 

órgãos jurisdicionais.". Inobstante suas alegações, não há que se falar em 

obrigatoriedade de utilização das vias administrativas para a parte 

procurar as vias judiciais. Isto devido ao fato de que o acesso ao Poder 

Judiciário é aberto à todos de dele necessitam, independente de 

preexistente discussão administrativa. Afasta-se esta preliminar. MÉRITO 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Diferentemente do alegado pela Ré, inexiste 

comprovações de que a autora tenha qualquer débito junto ao banco 

consequente de uma aquisição de produtos desta instituição ou utilização 

de serviços. A despeito de o banco réu ter alegado a existência de uma 

dívida da autora, não juntou documentos que comprovem este 

fundamento. Nesta mesma linha de raciocínio, também não declarou de 

qual produto advém este suposto débito, se se trata de um empréstimo, 

cheque especial, cartão de crédito ou algum outro produto adquirido e não 

pago. Ou seja, sequer indicou a origem do débito. Indiscutivelmente que, 

cabia ao banco réu apresentar documentos que estariam em seu poder e 

devidamente assinados pela autora. Isto porque caso existisse 

verdadeiramente uma contratação, o banco réu possuiria um contrato da 

relação jurídica arquivado e assinado pela autora. Porém, não juntou 

qualquer documento comprobatório. Claramente que o banco réu 

pautou-se exclusivamente em meras alegações amplas, sem indicações 

ou apresentação de provas cabais a comprová-las. Por esta frente de 

raciocínio, a Ré é fornecedora de produtos e, como tal, é responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Saliente-se que cabia ao 

banco réu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e 

eventual dívida. Isto não logrou fazer. Portanto, indevida a negativação 

realizada em nome da Autora. Adentrando-se mais na especificidade do 

tema, não houve sequer a notificação prévia da negativação. Conforme se 

verifica, inexistiu relação entre as partes. Conclusivamente, merece ser 

excluído o nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. DO 

DANO MORAL Contrariamente às razões que pretende o Autor pelo dano 

moral, este não está presente. Sabidamente que a previsão constante da 

Súmula 385 do STJ, aplica-se aos casos em que a suposta vítima possua 

negativação PREEXISTENTE, ou seja, quando a vítima possuir outras 

negativações anteriores ao débito in comento. No caso em tela, a 

negativação objeto desta demanda foi posterior à uma negativação 

incluída por GAZIN COM MÓVEIS, no valor de R$78,90 (setenta e oito reais 

e noventa centavos), incluída em 17/03.2014; sendo certo que a 

negativação procedente do banco réu, é datada de 02/07/2016, nos 

termos do extrato SCPC. À luz da jurisprudência, o dano moral causado ao 

consumidor, ainda que presumido, não pode ter precedentes que já lhe 

considerem inadimplentes. Motivo pelo qual se descaracteriza o dano 

moral: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10024112091947001 MG (TJ-MG) Data 

de publicação: 13/12/2013 Ementa: INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - 

RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA 

DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - A indevida 
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inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes gera a obrigação 

de retirada da anotação, sendo indevido o pleito indenizatório, quando o 

requerente conta com outras negativações, por dívidas diversas, as quais 

não comprova haver questionado. - Apelo parcialmente provido.” E “TJ-MG 

- Apelação Cível AC 10701120253912001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

07/02/2014 Ementa: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES. DÍVIDA PAGA COM 

ATRASO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. 

SÚMULA 385 DO STJ. - Incabível a indenização por danos morais se o 

devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver 

outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385 do STJ e 

não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações 

anteriores.”. Conclusivamente ao abalo psicológico alega, impróspero o 

pleito para esta indenização. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido para o 

efeito de condenar o banco requerido à exclusão do nome da Autora junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito referente ao débito incluído pelo banco 

réu, com a manutenção da tutela antecipada concedida para o 

cancelamento da cobrança definitivo; julgando, ao final, extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Opino pela ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 18 de setembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010592-92.2016.8.11.0011. REQUERENTE: CREUZA CHIODI REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação (id 

10341259) 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Após o 

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

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000531-29.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOANA FRANCISCA BATISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que não restou 

devidamente comprovado pela parte reclamada que a mesma é pessoa 

jurídica diversa daquela a quem imputa a responsabilidade, qual seja, 

Bradesco Vida e Providência S/A, ônus este que lhe cabia. Portanto, 

rejeito referido argumento. A respeito da prescrição igualmente sem razão 

a requerida, uma vez que o objeto dos presentes autos não se referem à 

negativação realizada em 2012, mas sim cobranças de seguro de vida dito 

não terem sido contratados. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou que está sendo realizada a cobrança dos valores que 

variaram de R$ 12,74 (doze reais e setenta e quatro centavos) a R$ 16,57 

(dezesseis reais e cinquenta e sete centavos) os quais afirma não ter 

contratado. Em contrapartida, a requerida não trouxe aos autos qualquer 

documento que pudesse contrapor o pedido exordial, ou seja, qualquer 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do 

art. 373, II, do CPC, sendo ônus este que lhe cabia ante a inversão do 

ônus da prova deferido em sede de tutela antecipada (ID 13225758). O 

caso narrado é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor como 

prática abusiva, se amoldando ao previsto no art. 39, incisos III e VI, 

verbis: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: (...) III - enviar ou entregar ao consumidor, sem 

solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; (...) VI 

- executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização 

expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas 

anteriores entre as partes; (...) Desta feita, restou devidamente 

demonstrada a falha na prestação de serviço ao ter efetuado cobrança de 

serviço não contratado/solicitado pelo requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 
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QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A cobrança indevida por serviço telefônico 

não solicitado pelo consumidor constitui ato ilícito, passível de reparação. 

2. Para a fixação do dano moral há de se considerar as peculiaridades de 

cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, evitando o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada e reprimenda inócua para 

o causador do dano. Daí, o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), mostra-se justo e razoável. 3. A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula nº 

362 do STJ) e os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação 

(art. 240 do CPC e do art. 405 do CC), por tratar-se responsabilidade 

contratual. APELO PROVIDO. (TJGO, AC 04260281220148090134, 4ª 

Câmara Cível, Relator Desembargador Carlos Escher, j. 19/05/2016) 

TELEFONIA. SERVIÇO DE INTERNET. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS 

MORAIS. VELOCIDADE CONCEDIDA INFERIOR À CONTRATADA. 

COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. PRÁTICA 

ABUSIVA EM FACE DO CONSUMIDOR E DESLEAL E LESIVA EM RELAÇÃO 

AO MERCADO DE CONSUMO. Autor, consumidor, pessoa física. Sentença 

de improcedência. Pleito recursal de reforma. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

Inocorrência. O magistrado é destinatário da prova cabendo a ele, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligênicas inúteis ou meramente 

protelatórias com o fito de construir seu convencimento, ante a aplicação 

da causa madura. AGRAVO RETIRDO. Não conhecimento. ABUSO. Prática 

abusiva configurada. A apelada incorreu na prática abusiva, ao vender um 

serviço que não poderia ter sido fornecido em sua integralidade, exigindo 

do consumidor uma vantagem que se revela manifestamente indevida 

(CDC, art. 39, V) e que consiste na prestação de um serviço inferior ao 

contratado, embora a cobrança tenha sempre sido pautada pelo valor do 

serviço anunciado contratualmente, descurando de sua missão social de 

boa-fé, defluindo em prática abusiva em face do consumidor e desleal 

(lesiva) em relação ao mercado de consumo. Dano material. Configurado. 

Restituição da quantia paga além do valor do contrato. Obrigação de 

reparar (CDC, art. 20). Dano Moral. Configurado. Descaso com o 

consumidor, ferindo sua serenidade e dignidade. Sentença reformada, 

com elevação da condenação dos honorários advocatícios para 20%. 

Inteligência e aplicação do artigo 85, §11 do Novo Código de Processo 

Civil. Apelo parcialmente provido. (TJSP, APL 10066816020148260007, 12ª 

Câmara Extraordinária de Direito Privado, Relator Ramon Mateo Júnior, j. 

10/06/2016) Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do dano material 

Segundo disciplina de Flávio Tartuce, “os danos patrimoniais ou materiais 

constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de 

alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe 

reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de 

prova efetiva, em regra[1].” O autor pleiteia o ressarcimento dos valores 

que foram indevidamente descontados de sua conta corrente os quais 

afirma totalizar a quantia de R$ 759,24 (setecentos e cinquenta e nove 

reais e vinte e quatro centavos) em sua forma dobrada, nos termos do art. 

42, parágrafo único, do CDC. Em detida e acurada análise dos autos, 

verifico que os extratos bancários de ID 13199449 demonstram que houve 

a efetiva cobrança dos valores do seguro de vida impugnado nestes 

autos, ou seja, várias parcelas que totalizam o montante de R$ 745,74 

(setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). 

Considerando a regra de devolução em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, esculpida no parágrafo único do art. 42 do CDC, tem-se 

que o valor total dos danos materiais a serem ressarcidos ao requerente é 

de R$ 1.491,48 (um mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e 

oito centavos). Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Apesar da tentativa da ré de se 

eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao 

contrário do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral não pode ser exacerbado a ponto de ensejar 

o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela antecipada alhures deferida, para 

condenar a parte requerida, BANCO BRADESCO S.A., ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados à autora, JOANA FRANCISCA 

BATISTA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

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; e 

ainda, ao ressarcimento pelos danos materiais suportados pelo autor, os 

quais totalizaram R$ 1.491,48 (um mil quatrocentos e noventa e um reais e 

quarenta e oito centavos), corridos monetariamente, pelo INPC e crescida 

de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês desde o efetivo dispêndio 

(súmula 54 do STJ). Em consequência. JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, DECLARO INDEVIDA a cobrança dos valores referentes ao seguro 

de vida não contratado, devendo a reclamada tomar as medidas 

administrativas necessárias à cessação de referida cobrança. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito [1] TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único/ 3. ed. 

rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 

459.
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000162-35.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SANDRA ROSA DO CARMO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De 

proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;”. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre 

a questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 
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DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida 

VIVO S.A., ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à 

autora SANDRA ROSA DO CARMO, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, 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, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o débito ensejador da inserção indevida, no valor de R$ 

217,98 (Duzentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), ante a 

ausência de negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000171-94.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA CECILIA DOS SANTOS 

LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou que efetuou o pagamento de todas as faturas que lhe 

foram enviadas dentro do valor contratado, deixando de efetuar o 

pagamento apenas das faturas em que os valores ultrapassaram em muito 

o valor do plano adquirido, chegando ao montante de R$ 433,54 

(vencimento 15/01/2018) e R$ 614,48 (vencimento 10/12/2017), mesmo 

assim, obtivera sua linha de telefone bloqueada, apesar de ter entrado em 

contato com a reclamada para contestar os valores excessivos, o que 

não foi o suficiente para resolver o imbróglio. Assim tem-se que a 

reclamante cumpriu com o requisito constante no art. 373, I, do CPC, qual 

seja, trouxe aos autos prova do fato constitutivo de seu direito: que quitou 

todas as fátuas de sua linha telefônica, dentro do valor contratado, sendo 

indevidamente cobrada em dois meses com valores muito aquém desses 

pela reclamada. Em contrapartida, a reclamada não se desincumbiu do 

ônus que lhe cabia, qual seja, trazer aos autos fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), posto que se limitou a 

alegar que os valores chegaram aos patamares acima do contratado em 

razão da contratação feita de diversos pacotes adicionais. Ocorre que 

como o próprio nome do plano já dá a entender que os valores são 

pré-fixados, para que o consumidor tenha o controle de gastos, razão 

pela qual a cobrança cima deste montante infringe o contrato almejado 

pela reclamante. Além do que, pela fatura de ID 11970401 vislumbro que o 

plano da autora fora alterado de “controle” para “pós”, também em 

desacordo com o que pretendia a requerente. O caso narrado pela autora 

demonstra claramente se tratar de práticas abusivas, nos termos do art. 

39, incisos V, VI e X do CDC. Sendo assim, restou demonstrado a falha na 

prestação de serviço pela demandada, sendo a procedência do pedido 

exordial medida que se impõe. Desta feita, restou devidamente 

demonstrada a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 
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vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. No caso em concreto, tem-se que a autora faz jus à 

reparação por danos morais em razão de além de ter sido cobrada por 

valores muitos superiores ao devido, teve sua linha telefônica suspensa. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CORTE INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA – 

FALHA NO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – RECURSO DA AUTORA 

ACOLHIDO, IMPROVIDO O DA RÉ. A suspensão do serviço de telefonia, 

sem causa justificadora, autoriza a concessão de indenização pelos 

danos ocasionados. (TJSP, APL 00031525720148260619, 26ª Câmara de 

Direito Privado, Relator Renato Sartorelli, j. 15/12/2016) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E 

ILEGALIDADE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. . Mesmo dispondo dos meios para comprovação da 

regularidade dos serviços prestados, a ré/apelante permaneceu inerte, 

nada apresentado ou produzindo nos autos e, assim sendo, não se 

desincumbiu do ônus da prova. 2. A inequívoca falha na prestação do 

serviço, consubstanciada na interrupção dos dados de internet e corte da 

linha telefônica, somada ao descaso desrespeitoso da ré para com a 

consumidora ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e 

eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera 

chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a 

frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, 

bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. (Ap 30303/2018, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – VALORES ABUSIVOS – CORTE 

INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – 

VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO – JUROS DESDE A CITAÇÃO – DÉBITOS DECLARADOS 

INEXISTENTES – DETERMINAÇÃO DE NOVO FATURAMENTO DOS 

SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A cobrança indevida em 

fatura do serviço de telefone é circunstância capaz de gerar 

constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, 

caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste 

experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver a questão na 

esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, 

que caracteriza o abuso de direito.A suspensão dos serviços telefônicos 

sem a comprovação, pela operadora, do alegado débito do consumidor 

resulta em reparação por dano moral.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.O valor a ser indenizado deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405 do 

CC/02), por ser relação contratual, e correção monetária pelo INPC a partir 

da data do arbitramento, ou seja, desde o acórdão (Súmula nº 362 do 

STJ).Restando configurada a falha na prestação dos serviços da empresa 

de telefonia litigante, com a declaração de nulidade das cobranças 

indevidas, devem as faturas contestadas serem refaturadas de acordo 

com o valor contratado.(Ap 2486/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, 

Publicado no DJE 26/04/2018) Ademais, o direito de exercício de cobrança, 

qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de 

personalidade da autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum 

indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação 

no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora MARIA 

CECILIA DOS SANTOS LIMA, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da 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, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. DETERMINO à requerida que proceda 

à correção dos valores das faturas com vencimento em 15/01/2018 e 

10/12/2017 para o correspondente ao plano contratado, qual seja, R$ 

49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). DETERMINO, 

ainda, que a reclamada proceda ao DESBLOQUEIO da linha de telefone 

móvel de propriedade da autora nº (65) 9.9977-1917, a qual encontra 

suspensa/interrompida. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 

e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000156-28.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SEBASTIANA DE JESUS 

BARCELOS REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - 

EPP Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre assinalar 

que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O autor 

perseguia prestação jurisdicional para ver sua pretensão satisfeita, 

todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de 

desistência da ação, sem a necessidade de anuência do requerido, o 

Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência para 

que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 

485, inciso VIII, do CPC. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. 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. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000199-62.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADELAINE DE ARAUJO 

NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou que houve cobrança em duplicidade de empréstimo 

consignado contraído, consoante se observa do extrato de ID 12043580 e 

holerite ID 12043601. Em contrapartida, a requerida sustenta que houve 

atraso no pagamento da parcela do empréstimo, o que gerou o desconto 

na conta corrente da autora, contudo, sua tese não tem como prosperar 

haja vista que o empréstimo era consignado em folha de pagamento. 

Igualmente, quanto a alegação de que o lançamento se tratava de estorno 

de valores, tem-se que não merece guarida, uma vez que ao efetuar uma 

simples operação aritmética constata-se que tal lançamento fora de débito 

e não crédito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança em duplicidade. Neste sentido: Apelação. Ação 

indenizatória. Empréstimo consignado. Cobrança em duplicidade. Questão 

incontroversa nos autos. Autora viúva e pensionista, que se viu privada 

de considerável percentual de sua renda líquida (43,6%). Abalo que 

transborda o mero aborrecimento do cotidiano. Dano moral evidenciado. 

Recurso a que se dá parcial provimento. (TJSP, AC 

10042164820158260038, 16ª Câmara de Direito Privado, Relator Mauro 

Conti Machado, j. 25/07/2017) RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

COBRANÇA EM DUPLICIDADE COM INSCRIÇÃO NEGATIVA NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. Hipótese em que o banco 

requerido, ignorando o fato de que as prestações do empréstimo 

consignado já haviam sido descontadas na folha de pagamento do autor, 

fez cobrança indevida, inscrevendo o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao cr´dito. Danos morais configurados in re ipsa.(...) (TJRS, AC 

70074999384, 10ª Câmara de Direito Privado, Relator Túlio de Oliveira 

Martins, j. 28/09/2017) Constatada, então, a responsabilidade da ré passo 

à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano 

moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do 

direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que 

ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 
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personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para condenar a requerida VIVO S.A., ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados à autora SANDRA ROSA DO 

CARMO, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da 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, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95 Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em 

nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 22 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: 1000117-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. 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: 8010144-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO (ADVOGADO(A))

MICHELE MENEGUETE (EXEQUENTE)

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (EXECUTADO)

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 14439994 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

SONIA ARDAIA BRITO (REQUERENTE)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000068-87.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SONIA ARDAIA BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando a juntada do 

petitório de ID 13794116 e documento de ID 13794141, com fulcro no art. 

7º e 10 do CPC, a fim de garantir o contraditório, determino a INTIMAÇÃO 

da parte autora para manifestar acerca do conteúdo de referidos 

documentos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 20 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: 1000458-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE JESUS HUP (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 17 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: 1000184-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

IGOR EDUARDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 
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9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

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. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

VANESSA DA SILVA GIMENEZ (REQUERENTE)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000070-57.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANESSA DA SILVA 

GIMENEZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Analisando a preliminar suscitada pela requerida, 

pugnando pelo indeferimento da petição inicial, ao argumento de que a 

mesma não juntou extrato do SPC/Serasa, tenho que não merece guarida, 

uma vez que totalmente destoante da realidade fática, notadamente em 

razão da autora ter juntado o comprovante de negativa em ID 11668333 

que comprova a existência de anotação de seu nome no cadastro dos 

inadimplentes efetuada pela parte requerida. Portanto, afasto referida 

preliminar. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Registre-se que, embora a parte 

reclamada aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é 

aplicável ao caso, posto que a outra negativação existente em nome da 

autora é posterior, sendo a do caso em voga totalmente indevida, ante a 

inexistência de comprovação da relação jurídica, ensejando as devidas 

reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA 

EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. SÚMULA Nº 385 

DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONDUZ À 

REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação de fazer, 

exigível por ocasião da propositura da demanda e assim reconhecida por 

decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto decisório, 

mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo jurisdicional 

permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 
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adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar o requerido 

BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à autora VANESSA DA SILVA GIMENEZ, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, 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, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor de R$ 365,06 (trezentos e sessenta e cinco 

reais e seis centavos), ante a ausência de negócio jurídico entabulado 

entre as partes, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 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: 8010318-36.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS (ADVOGADO(A))

KEURIA CRISTINA VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 
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a informação de id nº 14269588, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação 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 o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 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: 1000147-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JOSIANE PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ALEX GALANTI NILSEN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000147-66.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOSIANE PEREIRA DE JESUS 

REQUERIDO: PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - 

ME Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre assinalar 

que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O autor 

perseguia prestação jurisdicional para ver sua pretensão satisfeita, 

todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de 

desistência da ação, sem a necessidade de anuência do requerido, o 

Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência para 

que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 

485, inciso VIII, do CPC. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. 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. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE PAULA COELHO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000146-81.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELAINE DE PAULA COELHO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Analisando a preliminar suscitada pela requerida, pugnando pelo 

indeferimento da petição inicial, ao argumento de que a mesma não juntou 

extrato do SPC/Serasa, tenho que não merece guarida, uma vez que 

totalmente destoante da realidade fática, notadamente em razão da autora 

ter juntado o comprovante de negativa em ID 11912357 que comprova a 

existência de anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes 

efetuada pela parte requerida. Portanto, afasto referida preliminar. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 316 de 527



contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Registre-se que, embora a parte reclamada 

aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é aplicável ao 

caso, posto que as outras negativações existentes em nome da autora é 

posterior, sendo a do caso em voga totalmente indevida, ante a 

inexistência de comprovação da relação jurídica, ensejando as devidas 

reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA 

EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. SÚMULA Nº 385 

DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONDUZ À 

REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação de fazer, 

exigível por ocasião da propositura da demanda e assim reconhecida por 

decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto decisório, 

mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo jurisdicional 

permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Constatada, então, a responsabilidade da 

ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida 
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TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à autora ELAINE DE PAULA COELHO, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, 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, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor de R$ 107,96 (cento e sete reais e noventa e 

seis centavos), ante a ausência de negócio jurídico entabulado entre as 

partes, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao 

crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar 

a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em 

julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 21 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: 1000155-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ROSA SANTANA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000155-43.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARLENE ROSA SANTANA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que a parte autora aduziu na inicial 

inexistir o débito que ensejou a negativação do nome da mesma no 

cadastro dos inadimplentes. Enquanto a requerida, em contestação, 

afirmou a existência de contrato entre as partes e prestação de serviço, o 

que legitimaria a cobrança efetuada após ter havido diversos 

inadimplementos das faturas. Para comprovar os fatos arguidos, a 

empresa ré acostou cópia do “termo de adesão e contratação de serviços 

SMP e contrato de permanência por benefício.” Desta feita, não obstante 

as alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial 

a fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de 

confissão de dívida pertence à requerente. Desse modo, verificada a 

complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não 

resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude 

processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: 

“JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 20 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINA DE JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000071-42.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANESSA CAROLINA DE 

JESUS DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso 

em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. Analisando a preliminar 

suscitada pela requerida, pugnando pelo indeferimento da petição inicial, 

ao argumento de que a mesma não juntou extrato do SPC/Serasa, tenho 

que não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da realidade 

fática, notadamente em razão da autora ter juntado o comprovante de 

negativa em ID 11668404 que comprova a existência de anotação de seu 

nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte requerida. 

Portanto, afasto referida preliminar. Quanto à prejudicial de mérito da 

prescrição, igualmente sem respaldo os argumentos da parte reclamada. 

Isso porque, ao presente caso, como fundamentado em parágrafo 

anterior, aplica-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e não do 

Código de Civil, ante a especialidade daquela lei em relação a esta. Nesse 

trilhar, tem-se que o art. 27 do CDC é claro ao dispor que a prescrição 

para os casos que se amolda à referida legislação é quinquenal e não a 

trienal do art. 206, V, do CC. Não obstante, saliento que referido prazo 

será contado da ciência do dano e não da ocorrência da negativação. 

Desta feita, rejeito a prescrição aventada. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. No caso dos autos, a aplicabilidade das normas 

consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor 

todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as pessoas expostas 

às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta 

Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 

29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos 

consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às 

práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou a cobrança e 

negativação indevida do seu nome pelo requerido, consoante se observa 

dos documentos acostados na inicial, mesmo nunca tendo utilizado dos 

serviços dessa. Em contrapartida, a requerida sustenta a existência do 

débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar 

as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de 
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relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à 

parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar o requerido BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados à autora VANESSA 

CAROLINA DE JESUS DE ARRUDA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, 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, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o débito ensejador da inserção indevida, no valor de R$ 

375,26 (trezentos e setenta e cinco reais e seis centavos), ante a 

ausência de negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 
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custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 20 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: 1000157-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARLENE ROSA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000157-13.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARLENE ROSA SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Analisando a preliminar suscitada pela requerida de 

ausência de interesse processual, uma vez que a parte autora teria 

procurado diretamente o Poder Judiciário, deixando de lado, por 

conseguinte, a via administrativa, não resiste ao princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional. Portanto, INDEFIRO a questão 

isagógica, de modo que o procedimento deve ter curso normal 

independentemente de qualquer apreciação administrativa do pedido 

incrustado na exordial. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente, além de aduzir que o fato de a autora não ter 

tentado solucionar administrativamente o imbróglio, careceria de interesse 

a ação, o que não é o caso. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Apesar da juntada de faturas de cartão 

de crédito em nome da autora, há que se consignar que inexistiu juntada 

de qualquer contrato de solicitação de referido cartão assinado pela 

requerente, razão pela qual, inaceitável a cobrança por referido serviço 

não contratado, por configurar prática abusiva, nos termos do art. 39, III, 

do CDC. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Registre-se que, embora a parte 

reclamada aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é 

aplicável ao caso, posto que a outra negativação existente em nome da 

autora é posterior, sendo a do caso em voga totalmente indevida, ante a 

inexistência de comprovação da relação jurídica, ensejando as devidas 

reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA 

EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. SÚMULA Nº 385 

DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONDUZ À 

REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação de fazer, 

exigível por ocasião da propositura da demanda e assim reconhecida por 

decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto decisório, 

mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo jurisdicional 

permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 
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ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Constatada, então, a responsabilidade da 

ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados à autora MARLENE ROSA SANTANA, no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 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, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 20 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: 1000294-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ALINE FURTUOSO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação doS advogados das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID. 14854922, bem como, da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 23/01/2019 Hora: 13:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 
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audiência, devendo seu(ua) advogado(a) comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JESSICA BRENDA SOARES FERNANDES (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000170-12.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JESSICA BRENDA SOARES 

FERNANDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Analisando a preliminar suscitada pela requerida, de 

ausência de comprovante de endereço da autora, vislumbro que sem 

razão a requerida, tendo em vista que tal documento fora devidamente 

juntado em ID 11964821. Assim, rejeito a preliminar vindicada. No que 

pertine ao argumento de que a mesma não juntou extrato do SPC/Serasa, 

igualmente tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente 

destoante da realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado 

o comprovante de negativa em ID 11964493 que comprova a existência de 

anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte 

requerida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 322 de 527



miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida 

TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à autora JESSICA BRENDA SOARES FERNANDES, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 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, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor de R$ 105,94 (cento e cinco reais e noventa e 

quatro centavos), ante a ausência de negócio jurídico entabulado entre as 

partes, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao 

crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar 

a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em 

julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 21 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: 1000182-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FRANCISCO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000182-26.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ROSA MARIA FRANCISCO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Analisando a preliminar suscitada pela requerida, de ausência de 

comprovante de endereço da autora, vislumbro que sem razão a 

requerida, tendo em vista que tal documento fora devidamente juntado em 

ID 11986463. Assim, rejeito a preliminar vindicada. No que pertine ao 

argumento de que a mesma não juntou extrato do SPC/Serasa, igualmente 

tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da 

realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado notificação 

de negativação em ID 11986517. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado improcedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial e ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos 

autos que não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, visto que 

não se desincumbiu do encargo de provar ter de fato quitado a parcela 

objeto da notificação em voga. Além disso, verifico que as faturas 

vencidas em 26/05/2017 e 26/06/2017 foram pagas apenas em 

25/08/2017. Assim, clarividente que a notificação enviada pela demandada 

é perfeitamente cabível e legítima, porquanto estar apenas exercendo seu 

regular direito ao cobrar parcela atrasada. Vê-se, pois, que caberia à 
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autora a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme a 

dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a 

inversão do ônus da prova, sendo certo que, in casu, a reclamada 

demonstrou fato extintivo do direito do autor, uma vez que totalmente 

devida a cobrança efetuada. Assim, completamente ausente de 

plausibilidade os argumentos lançados pela reclamante, devendo a 

presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Ademais, compulsando exaustivamente os 

autos, verifica-se que a autora ingressou com a presente actio mesmo 

tendo efetuado os pagamentos anteriores em atraso e não ter quitado a 

fatura vencida em 26/09/2017, referente à notificação enviada pelo 

SERASA, ou seja, detinha consciência de que o referido aviso fora 

totalmente devido, uma vez que o pagamento foi feito com mais de 20 

(vinte) dias de atraso, estando patente ao meu ver a litigância de má fé por 

parte da autora, nos moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, senão, vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância 

de má-fé, Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 

2016, p. 97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de 

deveres éticos do devido processo legal. Vejamos: “A configuração da 

litigância de má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os 

deveres éticos que não podem ser ignorados na função social do devido 

processo legal. Não seria um processo justo aquele que deixasse de 

exigir dos participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à 

veracidade, ao uso regular das faculdades processuais e aos fins 

privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a 

quebras do princípio da boa-fé no domínio do processo”. No mesmo 

sentido, são os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça quando 

verificada a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 

REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de 

matéria já decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos 

embargos de declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo 

claro e objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, revogando a liminar alhures deferida. CONDENO a 

requerente ROSA MARIA FRANCISCO ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

CONDENO a autora, ainda, ao pagamento de 1% (um por cento) do valor 

da demanda, pela caracterização de litigância de má-fé, na presente 

demanda. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 21 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: 1000214-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIELI NERIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000214-31.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GLEICIELI NERIS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos 

todos os documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

13522399), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 
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por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 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: 1000320-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES SANTOS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000320-90.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANA PAULA LOPES SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

13522505), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000206-88.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DOMINGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUARA RASTEIRO CASAGRANDE (EXECUTADO)

EDSON NEI CASAGRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000206-88.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DOMINGUES 

EXECUTADO: LUARA RASTEIRO CASAGRANDE, EDSON NEI 

CASAGRANDE Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da 

Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação (id 13610273) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. DEIXO de condenar a requerida em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei 9.099/95. 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. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

VANIA DA ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000139-89.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANIA DA ROCHA FREITAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. No que pertine ao 

argumento de que a mesma não juntou extrato do SPC/Serasa, igualmente 

tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da 

realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado o 

comprovante de negativa em ID 11881729 que comprova a existência de 

anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte 

requerida. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 
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Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Registre-se que, embora a parte reclamada 

aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é aplicável ao 

caso, posto que as outras negativações existentes em nome da autora é 

posterior, sendo a do caso em voga totalmente indevida, ante a 

inexistência de comprovação da relação jurídica, ensejando as devidas 

reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA 

EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. SÚMULA Nº 385 

DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONDUZ À 

REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação de fazer, 

exigível por ocasião da propositura da demanda e assim reconhecida por 

decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto decisório, 

mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo jurisdicional 

permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Constatada, então, a responsabilidade da 

ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 
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incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida 

TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à autora VANIA DA ROCHA FREITAS, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, 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, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor de R$ 90,53 (noventa reais e cinquenta e três 

centavos), ante a ausência de negócio jurídico entabulado entre as partes, 

devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito 

acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em 

julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 21 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: 1000840-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BRENO OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000840-50.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DIOGO BRENO OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14781707. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15415525), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DE MOURA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001006-82.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CLAUDIO ANTONIO DE 

MOURA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14782547. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15441592), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000592-84.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SONIA DA SILVA FARIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante 

de endereço conforme determinado na decisão de ID 14780922. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

15415515), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000176-19.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANA MARIA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14829183. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15415798), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 
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despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA MACIEL DIAS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000179-71.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CELMA MACIEL DIAS 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14829308. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15415802), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA MACIEL DIAS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000178-86.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CELMA MACIEL DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14829283. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15415805), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000536-51.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LIDIANE SOUZA DE LIMA 

REQUERIDO: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14763568. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15441253), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SARAIVA VIANA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000679-40.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUCIANA SARAIVA VIANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De 

proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação jurisdicional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Em consequência, revogo a 

liminar concedida anteriormente. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAIS DE OLIVEIRA TENORIO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000193-55.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOAIS DE OLIVEIRA TENORIO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante 

de endereço conforme determinado na decisão de ID 14829478. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

15415820), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 
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feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000191-85.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14829336. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15415817), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR EDUARDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000186-63.2018.8.11.0011. REQUERENTE: IGOR EDUARDO MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14829330. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15415815), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR EDUARDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000185-78.2018.8.11.0011. REQUERENTE: IGOR EDUARDO MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14829323. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15415809), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS DOS SANTOS DAGRELA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000173-64.2018.8.11.0011. REQUERENTE: TAMIRIS DOS SANTOS 

DAGRELA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14829179. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15415791), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DA SILVA GONZAGA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000172-79.2018.8.11.0011. REQUERENTE: AMANDA DA SILVA 

GONZAGA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14829175. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15415537), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 
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PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000349-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITALIO MATEUS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000349-43.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VITALIO MATEUS DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14938321. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15441602), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000537-36.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LIDIANE SOUZA DE LIMA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14778912. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15472348), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000669-93.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA DE 

CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14781072. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15472354), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-65.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CHIUCHI NETO (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de ação monitória proposta por FERNANDO AUGUSTO 

JUNQUEIRA FILHO em face de ROBERTO CHIUCHI NETO, ambos 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, ser credor do 

requerido na importância de R$ 9.211,93 (nove mil duzentos e onze reais e 

noventa e três centavos). O requerido foi devidamente citado, deixando 

transcorrer o prazo sem pagamento, bem como sem opor embargos. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O art. 701, §2º, do Novo Código de Processo Civil preceitua que, 

na ação injuntiva, se os embargos não forem opostos no prazo legal, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo, decorrendo essa consequência 

da inação da parte ré, de modo que aplicável os efeitos da revelia. O 

processo, como método utilizado pelo Estado para fazer atuar o Direito ao 

caso concreto, desenvolve-se através de uma série ordenada de atos 

das partes e do órgão judicial, destinados a por fim ao conflito de 

interesses existente. A pendência do processo dá lugar, entre seus 

participantes, a uma relação jurídica (relação jurídica-processual) 

geradora de uma série de direitos, deveres e ônus processuais, que 

vinculam as partes e o próprio Estado através do juiz: iudicium est actus 

trium personarum. Dentre os vários ônus processuais, destaca-se o da 

parte em comparecer a juízo quando chamada para se defender ou 

praticar algum ato de seu interesse. Ou seja, pelos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, a parte, perante a qual será proferida a decisão, 

sempre tem garantido o seu direito de resposta e pronunciamento durante 

todo o curso do processo. Desse modo, ao réu validamente citado para 

ação monitória imputa-se o ônus de opor embargos, sob pena de revelia, 

ou seja, a inércia tem como consequência à presunção da veracidade dos 

fatos narrados pelo autor. Filiado ao sistema da ficta confessio, o nosso 

Código, em seu art. 344, dispõe que “se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. In casu, o fato objetivo narrado na exordial produz 

como consequência a obrigação do requerido proporcionar ao requerente 

o pagamento emanado da ordem representada pelo cheque 85004, 

impondo-se a procedência do pedido, máxime diante da prova literal da 

existência do título. Ante o exposto, DECLARO constituído, de pleno direito, 

o título executivo judicial em demérito do requerido, no valor de R$ 

9.211,93 (nove mil duzentos e onze reais e noventa e três centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação para a presente ação, com fulcro no dispositivo 

legal supra mencionado. Após o decurso do prazo recursal, CITE-SE e 

INTIME-SE o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
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pagamento sob pena de incidência de multa, conforme o artigo 523, além 

de honorários advocatícios, que ora FIXO em 10% da dívida atualizada, na 

forma do artigo 85, § 8º, do NCPC. Após, se transcorrer “in albis” o prazo, 

INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão 

dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a multa, bem como 

para pugnar o que de direito. Cumprida essa diligência, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 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: 1000791-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SOLANGE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000791-09.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SOLANGE SOUZA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14781611. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15472357), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA NUNES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000896-83.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANDREIA NUNES COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14781904. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15472361), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA NUNES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000897-68.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANDREIA NUNES COSTA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14781936. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15472363), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000958-26.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA JOSE PINTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14782171. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15472378), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PINTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000957-41.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA JOSE PINTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14782232. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15472382), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 
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cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEIA RODRIGUES QUIRINO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000159-80.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOSILEIA RODRIGUES 

QUIRINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14829131. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15473249), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EUFRAZIO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000217-83.2018.8.11.0011. REQUERENTE: PEDRO EUFRAZIO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante 

de endereço conforme determinado na decisão de ID 14933976. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

15473267), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAIS DE OLIVEIRA TENORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000194-40.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOAIS DE OLIVEIRA TENORIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14829480. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15473257), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TIAGO CORREA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000195-25.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUCAS TIAGO CORREA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14829486. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15473251), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001038-87.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADONIS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14783272. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15472385), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 
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condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000086-11.2018.8.11.0011. REQUERENTE: FABIANA ALVES CARDOSO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante 

de endereço conforme determinado na decisão de ID 14816578. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

15472828), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000087-93.2018.8.11.0011. REQUERENTE: FABIANA ALVES CARDOSO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que 

a autora não juntou comprovante de endereço conforme determinado na 

decisão de ID 14816639. Assim, considerando que a autora mesmo 

intimada, quedou-se silente (id nº 15472823), diante da ausência de 

emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos 

moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto 

isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VITALIO MATEUS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000348-58.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VITALIO MATEUS DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, 

verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço conforme 

determinado na decisão de ID 14938191. Assim, considerando que a 

autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15441638), diante da 

ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001130-65.2018.8.11.0011. REQUERENTE: FABIANA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14783928. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15472388), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GABRIELA ANTONIA DE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001121-06.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GABRIELA ANTONIA DE 

SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que 

a autora não juntou comprovante de endereço conforme determinado na 

decisão de ID 14783860. Assim, considerando que a autora mesmo 

intimada, quedou-se silente (id nº 15472791), diante da ausência de 

emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos 

moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto 

isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 
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requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

REGINALDO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000082-71.2018.8.11.0011. REQUERENTE: REGINALDO SILVA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14815586. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15472800), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000083-56.2018.8.11.0011. REQUERENTE: REGINALDO SILVA DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14815655. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15472796), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000350-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VITALIO MATEUS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000350-28.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VITALIO MATEUS DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14938380. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15441604), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000297-47.2018.8.11.0011. REQUERENTE: BRUNA CRISTINA 

GONCALVES ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que 

a autora não juntou comprovante de endereço conforme determinado na 

decisão de ID 14749317. Assim, considerando que a autora mesmo 

intimada, quedou-se silente (id nº 15395582), diante da ausência de 

emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos 

moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto 

isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

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 CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000460-27.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JESSICA SUELEN DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14759053. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15396996), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 
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requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000305-24.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CARLOS RODRIGUES DE 

ABREU REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14748794. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15395321), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PINTO BARBOZA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000238-59.2018.8.11.0011. REQUERENTE: PATRICIA PINTO BARBOZA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14747529. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15394615), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIONNWEITH MARTINS COSTA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000329-52.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DIONNWEITH MARTINS 

COSTA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, 

verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço conforme 

determinado na decisão de ID 14752198. Assim, considerando que a 

autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15395758), diante da 

ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ALVES CABRAL (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000309-61.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LEONICE ALVES CABRAL 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14748664. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15395025), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS PIO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000304-39.2018.8.11.0011. REQUERENTE: RAFAEL DOS SANTOS PIO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14748896. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15395332), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 
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CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONICE ALVES CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000308-76.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LEONICE ALVES CABRAL 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14748644. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15395011), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZABETI DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000306-09.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELIZABETI DE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14748758. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15395031), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

DEVANIR NOEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000240-29.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DEVANIR NOEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14747615. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15394637), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-16.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIETA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDERSON BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010125-16.2016.8.11.0011. REQUERENTE: ANTONIETA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15109466) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. DEIXO de condenar a requerida em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei 9.099/95. 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 setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DURCILENE DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000253-28.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DURCILENE DE SOUZA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14747871. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 1535002), diante da ausência de emenda da petição inicial, a 
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extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-57.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

REGINALDO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010379-57.2014.8.11.0011. REQUERENTE: REGINALDO MORAES 

REQUERIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação (id 10341259) 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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 setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

PATRICIA PINTO BARBOZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000239-44.2018.8.11.0011. REQUERENTE: PATRICIA PINTO BARBOZA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14747558. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15394592), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ADAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000499-24.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUIZ ADAO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que 

a autora não juntou comprovante de endereço conforme determinado na 

decisão de ID 14761203. Assim, considerando que a autora mesmo 

intimada, quedou-se silente (id nº 15415158), diante da ausência de 

emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos 

moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto 

isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONICE ALVES CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000307-91.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LEONICE ALVES CABRAL 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14748612. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15395018), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-55.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010211-55.2014.8.11.0011. REQUERENTE: GERALDO RAIMUNDO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 
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declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15109295) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. DEIXO de condenar a requerida em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei 9.099/95. 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 setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GLEICIANE FIGUEIREDO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000394-47.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GLEICIANE FIGUEIREDO 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14756448. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15415149), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALYSON VINICIUS PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000618-82.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ALYSON VINICIUS PINHO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação jurisdicional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Em 

consequência, revogo a liminar concedida anteriormente. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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 setembro 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000459-42.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JESSICA SUELEN DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não juntou comprovante de endereço conforme determinado na decisão 

de ID 14758952. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, 

quedou-se silente (id nº 15397000), diante da ausência de emenda da 

petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000399-69.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CRISTIANA DE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14756681. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15415154), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GESSICA DA SILVA ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000397-02.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GESSICA DA SILVA ROSA 
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RIBEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14756814. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15396528), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000464-64.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARTA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante 

de endereço conforme determinado na decisão de ID 14759150. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

15397024), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NUNES DE PAULA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000395-32.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ALESSANDRO NUNES DE 

PAULA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14756609. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15396074), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000466-34.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARTA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante 

de endereço conforme determinado na decisão de ID 14759210. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

15397005), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000458-57.2018.8.11.0011. REQUERENTE: WILIAN DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante 

de endereço conforme determinado na decisão de ID 14758838. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

15396539), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNA SMIGURA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000417-90.2018.8.11.0011. REQUERENTE: BRUNA SMIGURA DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante 
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de endereço conforme determinado na decisão de ID 14757367. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

15396534), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000398-84.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CRISTIANA DE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14756765. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15396082), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000393-62.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14756526. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15396047), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000382-33.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELIZANGELA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14756195. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15395787), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000381-48.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELIZANGELA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14755379. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15395774), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000328-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIONNWEITH MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000328-67.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DIONNWEITH MARTINS 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14752010. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15395768), diante da ausência de emenda da petição inicial, 
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a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE BENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000318-23.2018.8.11.0011. REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE BENA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante de endereço 

conforme determinado na decisão de ID 14749616. Assim, considerando 

que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 15395575), diante 

da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do 

CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos 

do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

TEREZA BALBINA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000245-51.2018.8.11.0011. REQUERENTE: TEREZA BALBINA DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante 

de endereço conforme determinado na decisão de ID 14747826. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

15395000), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZELI MARIANA LOPES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000279-26.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CLEUZELI MARIANA LOPES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que a parte autora aduziu na inicial 

inexistir o débito que ensejou a negativação do nome da mesma no 

cadastro dos inadimplentes. Enquanto a requerida, em contestação, 

afirmou que a autora entabulou contrato de ID 15251541. Desta feita, não 

obstante as alegações da autora, entendo necessária a realização da 

prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante pertence à 

autora Desse modo, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-37.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

EDINEIA MISSIAS DOS SANTOS (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000384-37.2017.8.11.0011. REQUERENTE: EDINEIA MISSIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação (id 15039882) 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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 setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000260-54.2017.8.11.0011. REQUERENTE: LUCIRENE FERREIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15040137) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. DEIXO de condenar a requerida em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei 9.099/95. 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 setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROSIMAR PILAR DIOGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000445-92.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ROSIMAR PILAR DIOGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Como 

de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação (id 

15109480) 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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 setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-56.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000234-56.2017.8.11.0011. REQUERENTE: EDVALDO MENDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15040474) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. DEIXO de condenar a requerida em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei 9.099/95. 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 setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-27.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

DANIEL DE OLIVEIRA SOARES (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000320-27.2017.8.11.0011. REQUERENTE: DANIEL DE OLIVEIRA 

SOARES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15040314) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. DEIXO de condenar a requerida em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei 9.099/95. 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 setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA APARECIDA TRABUCO (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000242-96.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VERONICA APARECIDA 

TRABUCO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14747695. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15394629), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RUBENS FELIX ARANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000303-54.2018.8.11.0011. REQUERENTE: RUBENS FELIX ARANTES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou comprovante 

de endereço conforme determinado na decisão de ID 14748953. Assim, 

considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se silente (id nº 

15395545), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000353-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000353-80.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANA CARLA DE CARVALHO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora não juntou 

comprovante de endereço conforme determinado na decisão de ID 

14752882. Assim, considerando que a autora mesmo intimada, quedou-se 

silente (id nº 15395563), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000624-89.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ALESSANDRA MARCELINA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Verifico que a parte reclamante, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência, sem 

apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na solenidade de 

conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 15298300. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS KAROLAYNE ZARZENAN DE SOUSA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000797-16.2018.8.11.0011. REQUERENTE: THAIS KAROLAYNE 

ZARZENAN DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na 

solenidade de conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 

15049961. A presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as 

partes apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso 

de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 
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caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA CRISTINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000755-64.2018.8.11.0011. REQUERENTE: INDIANA CRISTINA MARTINS 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Verifico que a parte reclamante, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência, sem 

apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na solenidade de 

conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 14910033. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

JOSIANE DA SILVA SABINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000473-26.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOSIANE DA SILVA SABINO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Verifico que a parte reclamante, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência, sem 

apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na solenidade de 

conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 14769818. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 
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acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-68.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HANNA KAGIZA POMAR NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000369-68.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ELISANGELA APARECIDA DA 

CRUZ REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos em correição. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 15278615 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000340-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000340-81.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MOISES FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos em correição. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 15277852 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000281-93.2018.8.11.0011. REQUERENTE: TATIANE DA SILVA 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da 

Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

15202405 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010468-12.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NILTON FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 12621973, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação 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 o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 05 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000386-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (EXCEPTO)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM NESTOR SEIFERT (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO SEIFERT (EXCIPIENTE)

CLEO ROGERIO TREMARIN (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXCIPIENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000386-70.2018.8.11.0011. EXCEPTO: APARECIDA ALVES CABRAL 

CRUZ EXCIPIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - 

AELBRA, PAULO AUGUSTO SEIFERT Vistos em correição. Cuida-se de 

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, proposta por 

APARECIDA ALVES CABRAL, em face de e ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 
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LUTERANA DO BRASIL, requerendo a inclusão dos sócios no pólo 

passivo e, por conseguinte, atingir seu patrimônio, sob o fundamento de 

que a empresa está burlando seus bens por meio dos sócios, posto que 

ainda que ativa no mercado, nada consta em seu CNPJ. Devidamente 

citado, o requerido apresentou impugnação ao incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica ao argumento que é presidente 

da Aelbra, associação sem fins lucrativos distinta da demandada Ulbra. 

Sustenta que por não ser sócio da instituição e por se tratar de 

associação sem fins lucrativos não é cabível a desconsideração da 

personalidade jurídica. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do Resp 1398438 entendeu que a responsabilização 

subsidiária atribuída aos sócios na quitação de obrigações assumidas pela 

pessoa jurídica não é aplicada ao caso de associações civis sem fins 

lucrativos. Segundo a Ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, tal 

instituto não poderia ser estendido às associações civis, uma vez que 

essas são criadas para fim específico e possui características distintas 

das sociedades empresárias, vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. 

DESCONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 1.023 DO 

CC/02. NÃO APLICÁVEL. 1. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e 

atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Associações civis são 

caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para a execução 

de atividades sem fins lucrativos. Sociedades simples são formas de 

execução de atividade empresária, com finalidade lucrativa. 3. Art. 1.023 

do CC/02 aplicável somente às sociedades simples. 4. Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ, REsp 1398438/SC, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017) 

Nesse sentido, também tem sido o entendimento dos Tribunais de Justiça 

em julgamento de casos análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADEJURÍDICA. 

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESVIO DE FINALIDADE. 

INEXISTÊNCIA. 1. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA 

PESSOA JURÍDICA NÃO TERÁ INCIDÊNCIA COM A MERA 

DEMONSTRAÇÃO DA INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. 2. É 

NECESSÁRIO PROVA DE QUE HOUVE EFETIVAMENTE DESVIO DE 

FINALIDADE, AINDA MAIS SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA SEM FINS 

LUCRATIVOS. 3. NESTE CASO, NÃO SE VISLUMBRA A OPORTUNIDADE 

PARA AGREDIR O PATRIMÔNIO DOS DIRETORES DA ASSOCIAÇÃO. 4. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJDF, Agr 36392120048070000, 3ª Turma Cível, 

Relator Silvânio Barbosa dos Santos, j. 14/06/2004) Por outro lado, registro 

que não há nos autos qualquer prova de abuso da personalidade jurídica 

por parte dos seus dirigentes, requisito esse essencial para a 

desconsideração. Compartilhando do entendimento acima: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM 

FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. I. A desconsideração da 

personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional de alcance do 

patrimônio dos sócios ou administradores a partir de dívidas contraídas 

pela pessoa jurídica por eles administradas, aplicando-se quando 

constatada a fraude ou abuso da personalidade jurídica, nos termos do 

art. 50 do CC. II. Hipótese em que não há suporte probatório a ensejar a 

desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não demonstrada 

fraude ou abuso de direito. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(TJRS, AI 70074504457, 2ª Câmara Cível, Relator Lúcua de Fátima 

Cerveira, j. 29/11/2017) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. A mera insuficiência 

patrimonial da associação não caracteriza o desvio de finalidade previsto 

no art. 50 do Código Civil, por conseguinte, revela-se insuficiente para 

direcionar a execução ao patrimônio dos seus dirigentes. (TRT12, Ap 

00006614320135120008, Secretaria da 1ª Turma, Relator Garibaldi Tadeu 

Pereira Ferreira. J. 22/01/2016) Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente incidente e consequentemente, INDEFIRO o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Com o trânsito em 

julgado, TRANSLADE-SE cópia da presente decisão aos autos principais. 

Após, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245066 Nr: 575-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete Oliveira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo de Oliveira Assis - 

OAB:11.826

 PROCESSO/CÓD. Nº 245066

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que foi imputada à acusada a prática do 

delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal, cuja pena mínima 

prevista autoriza o benefício da suspensão condicional do processo.

Destarte, verificando que, em tese, a acusada faz jus ao benefício 

estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, chamo o feito à ordem e 

determino a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de que ofereça 

a proposta de suspensão condicional do processo.

Tendo em vista que a ré reside na Comarca de Cáceres, depreque-se a 

intimação e a audiência para oferta de suspensão condicional do 

processo, informando a Secretaria eventual conta para depósito se for o 

caso.

Consigne-se na precatória que o Oficial de Justiça deverá intimar a 

acusada para a audiência de proposta de suspensão condicional do 

processo, devendo indagá-la se esta possui condições financeiras para 

constituir advogado. Em caso negativo, deverá informá-la que será 

assistida pela Defensoria Pública ou defensor nomeado pelo Juízo 

deprecado.

Havendo recusa à proposta de suspensão condicional do processo ou 

caso a ré não comparece à audiência para este fim, apesar de intimada, 

voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Igualmente, depreque-se a fiscalização do cumprimento das condições, 

devendo o juiz deprecado assim proceder conforme as seguintes 

hipóteses:

a) ré não localizada – devolver a missiva;

b) ré intimada para audiência e não comparece – devolver a missiva;

c) ré intimada, comparece e recusa a proposta – devolver a missiva;

d) ré intimada, comparece e aceita a proposta – oficiar ao Juízo 

deprecante sobre a aceitação e, posteriormente, fiscalizar o cumprimento 

das condições durante o prazo da suspensão condicional do processo, 

devolvendo a missiva após o término do prazo, com a certificação do 

cumprimento das condições.

e) ré aceita a proposta e descumpre no transcorrer do prazo algumas das 

condições, intimá-la para voltar a cumprir no prazo de 10 (dez) dias ou 

justificar impossibilidade de cumprimento. Acaso volte a cumprir, 

mantenha-se a fiscalização pelo prazo remanescente, caso contrário, 

devolva-se a missiva.

Acaso a ré aceite a proposta, fica suspenso o feito e o prazo 

prescricional pelo prazo estabelecido nas condições, a partir da audiência 

realizada no Juízo deprecado.

Após a expedição da referida missiva, aguarde-se em arquivo provisório.

Sobrevindo ofício informando que a ré aceitou as condições da proposta, 

mantenham-se os autos em arquivo provisório.

Se devolvida a missiva, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 211224 Nr: 2278-70.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simario de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848

 PROCESSO/CÓD Nº 211224

SENTENÇA

Vistos, etc.
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Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face dos réus SIMÁRIO DE OLIVEIRA DA SILVA, dando-o 

como incurso nas sanções penais do art. 311, caput, do Código Penal e 

art. 244-B do ECA, em concurso material, e CESAR GALDINO DA SILVA, 

dando-o como incurso nas sanções do art. 311, caput, do Código Penal, 

em virtude dos fatos narrados na denúncia de fls. 05/06.

Denúncia recebida em 08.02.2013 (fls. 84/85).

Os autos foram desmembrados às fls. 127/128, formando-se os 

presentes apenas em desfavor do réu SIMÁRIO DE OLIVEIRA DA SILVA.

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 

162/163).

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas e 

procedido o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 225/236, 

ratificando os termos da inicial acusatória.

A defesa, por sua vez, apresentou suas derradeiras alegações às fls. 

238/243, nas quais requereu a absolvição do réu por ausência de dolo em 

sua conduta.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Da detida análise dos autos, vislumbro que os elementos informativos 

trazidos no bojo do inquérito policial não se repetiram em Juízo, vez que as 

três testemunhas ouvidas não puderam afirmar, com a certeza 

necessária, ser o réu o responsável pela adulteração do sinal identificador 

da motocicleta descrita nos autos, senão vejamos.

A testemunha Joelson Nascimento de Souza, proprietário da motocicleta 

apreendida com os sinais identificadores adulterados, confirmou em Juízo 

que adquiriu o automóvel sem placas e que por isso pediu para o acusado, 

que estava na cidade de Mirassol D’Oeste, providenciar uma placa para si, 

fornecendo para ele a respectiva numeração, in verbis:

“[...] Que confirma a aquisição da motocicleta sem placa [...] Que não sabia 

que era crime colocar placa na motocicleta [...] Que como a motocicleta 

estava sem placa, perguntou para o réu se ele sabia onde vendia placa 

[...] Que o réu disse que achava que tinha lugar para comprar em Mirassol 

D’Oeste e por isso o declarante pediu para o réu ver isso para ele [...] Que 

o acusado conseguiu comprar a placa para o declarante [...] Que pagou 

R$ 60,00 reais na placa [...]”. (CD mídia audiovisual de fl. 199)

O réu, interrogado ao final da instrução processual, confirmou a 

declaração prestada pela testemunha supramencionada, aduzindo que 

somente prestou um favor para ela ao adquirir a placa em uma loja 

localizada em frente ao Detran de Mirassol D’Oeste, de modo que sua 

conduta se resumiu a isso, qual seja pedir para confeccionarem a placa e 

entregá-la ao proprietário da motocicleta, in litteris:

“[...] Que estava em Mirassol, indo para o Salto do Céu, e o conhecido do 

declarante, Joelson, pediu para ele providenciar uma placa em Mirassol [...] 

Que Joelson passou o número da placa que deveria ser confeccionada e 

o declarante anotou [...] Que com os dados da placa o declarante foi até 

uma loja em frente ao Detran e pediu para confeccionarem a placa [...] Que 

não ajudou o Joelson a colocar a placa na motocicleta [...] Que apenas 

pediu para fazer a placa encomendada por Joelson [...] Que apenas fez 

um favor para Joelson [...] Que a atendente da loja de placas não exigiu o 

documento do veículo para confeccionar a placa [...]”. (CD mídia 

audiovisual de fl. 224)

A testemunha Patiely do Carmo Taveres, que à época era funcionária da 

empresa “Auto Placas”, confirmou nas fases policial e judicial que foi a 

responsável por confeccionar a placa a pedido do réu, embora sem a 

apresentação do documento da motocicleta, por um lapso. (Termo de 

declarações de fl. 64 e CD mídia audiovisual de fl. 210)

A testemunha André Lúcio Soares, em solo judicial, apenas esclareceu 

que foi o corretor da venda da motocicleta sem placas para a testemunha 

Joelson Nascimento de Souza (CD mídia audiovisual de fl. 199).

Deste modo, os depoimentos prestados durante a persecução penal 

simplesmente confirmam que o acusado foi quem se dirigiu à empresa 

“Auto Placas” e solicitou a confecção da placa inserida na motocicleta 

apreendida, de propriedade da testemunha Joelson, a pedido deste, que 

em nenhum momento disse que o acusado tinha conhecimento da origem 

ilícita da motocicleta.

Compulsando os autos, verifico que o réu não agiu com o dolo necessário 

para implicá-lo no crime ora investigado, porquanto apenas encomendou 

as placas com a numeração repassada pelo proprietário da motocicleta, 

pelo que não ficou satisfatoriamente demonstrado que ele tenha sido a 

pessoa responsável por identificar a moto com as placas falsas, frise-se, 

a motocicleta não pertencia ao acusado, tampouco foi detido conduzindo o 

automóvel.

Logo, não sendo possível afirmar que o acusado foi o responsável pela 

adulteração das placas ou por inseri-la na motocicleta apreendida, de 

propriedade da testemunha Joelson Nascimento de Souza, menor à época 

dos fatos, a absolvição pelos crimes imputados é medida que se impõe, 

por falta de comprovação do dolo em sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - VEÍCULO -PROVAS SUFICIENTES 

- DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DOLO DEMONSTRADO - ADULTERAÇÃO 

DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS - PARCIAL PROVIMENTO. I. A palavra firme e 

coesa dos policiais militares autoriza condenação segura. A condição de 

agente do Estado não torna a testemunha suspeita, mormente quando 

ausentes indícios de incriminação gratuita. II. No crime de receptação, a 

prova do elemento anímico do autor faz-se, sobretudo, por meio das 

circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do bem, como a reação 

do réu, o local e o próprio bem. Importa também analisar as alegações 

acerca da posse da res, afastadas aquelas inverossímeis e absurdas. III. 

É típica a conduta de substituir as placas de veículo automotor, mesmo que 

a intenção seja ocultar crime de receptação, mas deve haver provas de 

que tenha sido praticado pelo autor da receptação. IV.Recurso 

parcialmente provido. (Acórdão n.1112229, 20160910036106APR, Relator: 

SANDRA DE SANTIS, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA 

CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. 

Pág.: 131/142)

Cediço, nos Tribunais Superiores, entendimento segundo o qual os 

elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem servir 

como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao óbice 

intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos 

informativos constantes do Inquérito Policial apontem a materialidade e 

autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o 

conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, mormente 

em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas 

produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas 

investigações.

Colha-se, nesse sentido, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, 

em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era 

mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o 

juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde 

que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia 

com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a 

reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o 

entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a 

fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode 

calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base 

única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no 

mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e 

da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., São 

Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de 

sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações 

e conjecturas, incorrendo em malferimento ao principio do in dubio pro reo 

e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

 Assim, dada a fragilidade das provas coligidas, não seria razoável 

prolatar uma sentença condenatória alicerçada somente nesses 

elementos.

 Portanto, tendo em vista não existirem provas suficientes para a 

condenação, alternativa não há a não ser a absolvição do acusado, com 

base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão vertida na inicial, com 

base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para o fim de 

ABSOLVER o réu SIMÁRIO DE OLIVEIRA DA SILVA da acusação que lhe 

foi imputada na denúncia, em virtude da inexistência de prova suficiente 

para a condenação.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos e procedam-se as 

baixas e anotações de estilo.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260267 Nr: 1928-43.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Barros Cavalcanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sirlene souza magalhões - 

OAB:19979/o

 PROCESSO/CÓD. Nº 260267

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu LUIZ BARROS CAVALCANTI, devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais 

previstas no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 e art. 147 do Código Penal, 

pela suposta prática dos fatos delituosos descritos na denúncia de fls. 

05/07.

 Denúncia recebida em 06.06.2018 (fl. 33/33-v).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 39/41).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas informantes, a vítima 

e procedido o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 53/60, ratificando 

os termos da inicial acusatória.

 A defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais às fls. 61/67, nos 

quais requereu a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, 

incisos I, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Havendo 

condenação, postulou fixação da pena no mínimo legal e posterior 

conversão em pena de multa.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Das materialidades.

No que pertine às materialidades dos delitos, estas restaram 

demonstradas pelo boletim de ocorrência policial de fl. 12/12-v, pedido de 

providências protetivas de fls. 15/17, termo de representação de fl. 18 e 

pelas declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Da autoria.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria 

delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa 

do acusado, como se depreende dos depoimentos prestados tanto na 

fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Segundo consta, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia no dia 

17.08.2017 para relatar as agressões e ameaças proferidas pelo acusado 

na data de 28.02.2017, bem como para requerer medidas protetivas de 

urgências (fls. 15/17), oportunidade em que narrou o seguinte, in verbis:

“[...] QUE a vítima informa que a última ameaça que sofreu foi em 28 de 

fevereiro deste ano, numa terça pela manhã; QUE nesta ocasião a 

declarante estava planejando sua viagem para ver os pais em São 

Roque/SP e que o suspeito não concordou com a ideia e nisso começaram 

a discutir, na presença das três filhas (BRUNA, LUCIMAR e TALIA); QUE 

segundo a declarante, o suspeito começou a discutir e ‘falou um monte de 

coisa que eu não lembro mais’ e que na sequência BRUNA acertou um 

copo de vidro que cortou o rosto do suspeito; QUE BRUNA fez isso 

porque viu que o suspeito ia avançar para bater na declarante; QUE a 

declarante e TALIA protegeram BRUNA ficando na frente dela enquanto o 

suspeito desferia murros que acertaram na boca e no braço da 

declarante, causando inchaço e hematomas; QUE durante estas 

agressões o suspeito falava que iria matar a declarante e a filha BRUNA, a 

qual está residindo hoje em São Roque/SP; QUE BRUNA disse para a 

declarante que não quer mais contato com o pai; QUE a declarante informa 

que BRUNA ficou com "roxo nas perna" mas mesmo assim disse que não 

quer procurar a polícia e prefere ficar longe do pai; QUE quanto aos sinais 

das lesões deste dia (28/02/2017) a declarante informa que já sumiram e 

que por conta disso não quer se submeter ao exame de corpo de delito; 

QUE tendo sido cientificada dos seus direitos, a vítima responde que 

DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra o suspeito pelas ameaças 

e também REQUER AS MEDIDAS PROTETIVAS [...]” (fl. 14/14-v)

 De igual forma, também na fase policial, a informante Thalia Ribeiro 

Cavalcanti, filha do casal, ouvida na qualidade de informante, prestou seu 

depoimento nestes termos, in verbis:

“[...] Que continua seu relato dizendo que sua mãe queria ir para São Paulo 

e seu pai não queria [...] Que Bruna (irmã) tacou um copo de vidro que 

cortou a testa dele (acusado) [...] Que complementa que seu pai bateu em 

Bruna e em sua mãe e ainda pegou uma faca ‘pra furar a Bruna, a mãe e a 

Lucimar (irmã), mas não furou porque a mãe estava na frente [...]”. (fl. 24)

A corroborar com as declarações acima, a informante Lucimar Ribeiro 

Cavalcanti, filha da vítima Simone e do acusado, descreveu 

detalhadamente em Juízo a ocorrência do crime, mormente as agressões 

físicas e ameaças de morte proferidas pelo réu, senão vejamos, in litteris:

“[...] Que a discussão começou de manhã [...] Que o acusado se exaltou e 

a declarante foi conversando com o réu e empurrando ele para fora de 

casa, só que ele não queria ouvir a declarante [...] Que ele começou a 

querer agredir a irmã da declarante, a Bruna [...] Que no meio da 

discussão a irmã da declarante jogou um copo no rosto do réu [...] Que 

depois disso ele começou a espancar, queria matar, pegar faca [...] Que 

ele foi muito agressivo, queria dar murro na irmã da declarante, por isso 

sua mãe entrou no meio, mas as duas acabaram se machucando [...] Que 

a declarante foi por trás do réu para tentar segurá-lo, só que não 

conseguiu, depois foi para frente [...] Que nisso a irmã da declarante 

sentou no sofá, sua mãe ficou na frente da sua irmã e a declarante na 

frente de sua mãe, mas o acusado ainda acertou a declarante com a faca 

no braço [...] Que o réu falava que ia matar a mãe da declarante [...] Que a 

mãe da declarante somente decidiu denunciar o acusado depois que a 

declarante, algum tempo depois, foi comunicar outra agressão sofrida pelo 

réu, por causa de um namorado, e que por isso não fizeram exame de 

corpo de delito na data das agressões [...] Que na data dos fatos o 

acusado agrediu sua mãe com socos, empurrões e xingamentos [...]”. (CD 

mídia audiovisual de fl. 52)

Em seu interrogatório judicial, o réu negou as práticas delitivas, aduzindo 

que, de fato, houve uma discussão acerca de uma viagem que a vítima 

pretendia fazer para o Estado de São Paulo, a qual ele não queria que 

acontecesse, contudo, não teria lhe agredido, tampouco ameaçado.

 Entretanto, a negativa do acusado encontra-se desamparada de suporte 

probatório, confrontante com as firmes declarações prestadas pela 

informante Lucimar, em ambas as fases do processo, como também pelas 

declarações extrajudiciais da vítima e da informante Thalia, filha comum do 

casal, que perante a Autoridade Policial descreveram as ameaças e 

agressões físicas praticadas pelo réu.

Como se percebe do depoimento da vítima, ela se sentiu ameaçada e 

constrangida pelo réu, estando presente o temor de sofrer mal injusto e 

grave, já que no depoimento prestado à Autoridade Policial ela descreveu 

com riqueza de detalhes a prática criminosa.

 Ainda, a vítima formulou pedido de providências protetivas (fls. 15/17), 

requerendo a não aproximação do réu no limite mínimo de 500 metros, o 

seu afastamento do lar e a sua proibição de frequentar determinados 

lugares em que ela pudesse ser encontrada.

Ressalte-se que em crimes praticados no âmbito doméstico, como na 

hipótese, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da 

autoria dos delitos, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre 

as condutas criminosas do réu e esteja em consonância com as demais 

provas dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 

LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –– RELEVÂNCIA DO 

DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – 

CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser 

sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito 

praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais 

quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas 

colacionadas aos autos. O crime de ameaça é catalogado como delito 

formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento 

da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real 

intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Apelo desprovido. 

(Ap 41511/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Outrossim, vale mencionar a doutrina de Fernando da Costa Tourinho 

Filho: “Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do 
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crime. Assim, naqueles delitos clandestinos – qui clam committit solent – 

que se cometem longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima é 

de valor extraordinário.” (Fernando da Costa Tourinho Filho. Processo 

penal. 12ª ed., São Paulo. Saraiva. v.3; p. 262)

Neste ponto, cumpre asseverar que a vítima e a informante Thalia, ao 

serem ouvidas em Juízo, alteraram substancialmente as versões 

apresentadas na fase policial, isentando o réu de culpa, ocasião em que 

consignaram que as ameaças e agressões não aconteceram, sendo 

relatado o contrário na Delegacia porque estavam nervosas (CD mídia 

audiovisual de fl. 52).

Porém, os depoimentos judiciais da vítima e da informante Thalia devem ser 

recebidos com ressalvas e não merecem prosperar sobre as firmes, 

alinhadas e contundentes declarações da informante Lucimar Ribeiro 

Cavalcanti, especialmente levando-se em consideração que a vítima e o 

acusado voltaram a conviver maritalmente, como afirmado por ela durante 

a audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 52), pelo que subsiste 

fundada dúvida sobre a veracidade da versão apresentada em Juízo, 

afigurando-se crível que, por questões sentimentais ou mesmo por temor, 

a ofendida tenha tentado livrar o denunciado de sua responsabilidade, 

retificando as palavras pronunciadas na fase policial.

Em arremate, o fato da ameaça ter sido proferida em um momento de 

discussão não elimina a prática do crime, pois tal circunstância não afasta 

a vontade de intimidar, de incutir temor à vítima, tanto que ela procurou a 

Delegacia para comunicar o acontecido.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES 

QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA – 

PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS 

DESCRITOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA 

ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS 

PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – 

PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO 

DESPROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela 

palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de 

delito, não há falar em absolvição por falta de provas. O fato de as 

ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que 

os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade 

delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada 

pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente. (Ap 55290/2018, 

DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018).

Desde já, reconheço a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, visto que o réu cometeu os delitos contra sua 

companheira, na forma do art. 5º da Lei nº 11.340/06.

 Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente 

demonstradas a autoria e as materialidades dos delitos narrados nos 

autos, praticados pelo réu no âmbito doméstico e familiar contra sua 

companheira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, a fim de CONDENAR o réu LUIZ BARROS CAVALCANTI, já 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 147, caput, do 

Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ambos em concurso 

material de delitos, conforme imputações a ele atribuídas.

DOSIMETRIA PENAL DO DELITO DE AMEAÇA (ART. 147 do CP):

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes 

(fl. 32); poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do 

crime consistiu na intimidação da vítima, o qual já é punido pela própria 

tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito 

estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) mês 

de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Porém, conforme 

fundamentado alhures, aplico a agravante prevista no art. 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, fixando a pena intermediária em 01 (um) mês e 

25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena 

definitiva do réu em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

DOSIMETRIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 da 

LCP):

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes 

(fl. 32); poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do 

crime consistiu na intimidação da vítima, o qual já foi punido pelo delito de 

ameaça, de modo que deixo de valorá-lo, sob pena de incorrer em bis in 

idem; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a 

valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à 

espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 15 (quinze) 

dias de prisão simples.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Porém, conforme 

fundamentado alhures, aplico a agravante prevista no art. 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, fixando a pena intermediária em 27 (vinte e 

sete) dias de prisão simples.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena 

definitiva do réu em 27 (vinte e sete) dias de prisão simples.

Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do Código Penal 

(concurso material), fica o réu LUIZ BARROS CAVALCANTI condenado, 

definitivamente, à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de 

detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, devendo a pena de 

detenção ser executada primeiro, por analogia ao art. 69 do Código Penal.

Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao 

réu e que a pena fixada é inferior a quatro anos, fixo como regime inicial 

de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3°, 

do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, pois os crimes foram praticados com grave ameaça 

à pessoa, não comportando os requisitos objetivos e subjetivos 

necessários.

Contudo, satisfeitas as exigências legais estipuladas pelo art. 77 do 

Código Penal, concedo ao condenado o direito à suspensão condicional da 

pena, pelo que a suspendo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do 

art. 78, §2º, do Código Penal, ficando o réu sujeito às seguintes 

condições:

I- 03 (três) meses de serviço comunitário, a ser especificado em audiência 

admonitória.

II- proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição ou 

estabelecimentos congêneres;

III- proibição de ausentar-se desta Comarca sem anuência prévia do Juízo;

IV- comparecimento mensal em Secretaria para informar e justificar suas 

atividades;

V- manter o endereço atualizado nos autos.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime de 

cumprimento da pena fixado foi o aberto, a pena foi suspensa 

condicionalmente e que permaneceu solto durante a instrução processual.

Isento o réu do pagamento de custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

 c) Em cumprimento ao disposto no art. 71, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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SENTENÇA

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra ALDENIR DUARTE, vulgo “Dema”, devidamente qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 302, 

caput, por duas vezes, em concurso formal de delitos, e art. 303, caput, 

ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material crimes, na 

forma do art. 69 do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos 

narrados na denúncia de fls. 05/07.

Denúncia recebida em 04.07.2017 (fl. 93/93-v).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 98/101).

 Durante a instrução processual foram ouvidas sete testemunhas, uma 

vítima e procedido o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 208/218, 

ratificando os termos da inicial acusatória.

A defesa apresentou suas derradeiras alegações às fls. 223/234, 

requerendo a absolvição do denunciado, nos termos do art. 386, incisos V 

ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a 

aplicação do perdão judicial, com fundamento no art. 121, §5º, do Código 

Penal.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Pretende-se, nestes autos, atribuir ao réu Aldenir Duarte a prática dos 

delitos previstos no art. 302, caput, e art. 303, caput, ambos da Lei nº. 

9.503/97 (CTB), na forma do art. 69 do Código Penal, por ter, no dia 

28.05.2016, por volta das 18h40min, na rodovia MT 175, entre os 

municípios de São José dos Quatro Marcos e Mirassol D’Oeste, colidido o 

seu veículo com a traseira da motocicleta em que estavam as vítimas Maria 

Alves da Silva e Zacarias Martins da Silva, falecidas em decorrência do 

acidente, ocasião em que o seu veículo invadiu a pista contrária e colidiu 

com o veículo Gol em que estava a vítima Kelly Cristina Longatti, que 

sofreu lesões corporais.

Compulsando detidamente os autos, constata-se a existência de provas 

robustas contra o réu, o que impõe a procedência da pretensão punitiva 

do Estado, pois as materialidades e a autoria se fizeram devidamente 

presentes, senão vejamos.

As materialidades dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal 

culposa na direção de veículo automotor encontram-se plenamente 

comprovadas por meio do boletim de ocorrência policial de fls. 10/12, 

termo de representação criminal de fl. 27, exame de lesão corporal de fls. 

44/46, mapa topográfico para localização de lesões de fl. 47, exames 

necroscópicos de fls. 48/55 e 59/66, laudo pericial do acidente de fls. 

69/84 e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em 

Juízo.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria 

delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa 

do réu, como se depreende dos depoimentos colhidos durante a 

persecução penal.

A testemunha Willian Barreto de Oliveira, que conduzia o veículo Gol, no 

qual estava a sua esposa e vítima Kelly Cristina Longatti, asseverou em 

solo judicial que visualizou o automóvel do acusado, que vinha no sentido 

contrário da sua pista de rolamento, atingir a motocicleta das vítimas fatais 

e, na sequência, vir à sua direção, causando a colisão que o fez capotar 

e cair em um barranco, in verbis:

“[...] Que na data dos fatos estava um dia muito frio e com muita neblina 

[...] Que quando estava passando próximo ao motel viu um carro e uma 

motocicleta se chocando e as luzes dos faróis [...] Que a moto saiu 

arrastando no chão soltando faísca e depois viu o farol do carro do réu e 

a colisão, que jogou o carro do declarante para fora da pista [...] Que a 

esposa do declarante ficou com marcas roxas no corpo [...] Que a 

motocicleta estava com o farol da frente ligado [...]”. (CD mídia audiovisual 

de fl. 181)

A vítima Kelly Cristina Longatti esclareceu, in verbis:

 “[...] Que na hora do acidente tinha uma neblina forte, somente se recorda 

de um farol desgovernado e uma pancada [...] Que tinha neblina, mas dava 

para enxergar bem [...]”. (CD mídia audiovisual de fl. 181)

A testemunha Adriele Cintra Duarte, que estava no banco do passageiro 

do veículo conduzido pelo denunciado, confirmou o acidente por ele 

causado e descreveu detalhes que o antecederam, notadamente o fato de 

estarem em uma festa “open bar” e de ter visto o réu ingerir bebida 

alcoólica, in litteris:

 “[...] Que antes do acidente a declarante estava em uma festa na cidade 

de São José dos Quatro Marcos [...] Que para ir embora da festa a 

declarante pediu uma carona para o acusado [...] Que encontrou com o 

réu nessa festa em São José dos Quatro Marcos [...] Que a declarante 

estava ingerindo bebida alcoólica na festa [...] Que a festa em que 

estavam era ‘open bar’ [...] Que no veículo do réu estavam a declarante e 

o Vinícius [...] Que quando a declarante percebeu já estavam muito em 

cima da motocicleta [...] Que não se recorda da velocidade do carro do réu 

[...] Que não viu o acusado ingerir bebida alcoólica no trajeto [...] Que a 

declarante estava com uma caneca de bebida dentro do veículo [...] Que 

quando encontrou o acusado para chamá-lo para ir embora viu ele ingerir 

bebida alcoólica, mas não sabe dizer se ela já havia bebido anteriormente 

[...]”. (CD mídia audiovisual de fl. 181)

As testemunhas Paulino Marques de Morais, Marcelo Jean Azevedo 

Lebrero, Calindo Franciso de Paula e Letícia Gonçalves de Matos, todos 

policiais militares, não presenciaram o acidente, cingindo-se suas 

declarações em relatar as informações obtidas pelos envolvidos e 

terceiros, no sentido de que o veículo Fiat Uno conduzido pelo réu colidiu 

com a traseira da motocicleta das vítimas fatais e, por isso, invadiu a pista 

contrária e colidiu novamente com o veículo Gol conduzido pela 

testemunha Willian, em que estava a vítima das lesões corporais Kelly 

Cristina Longatti, tendo o réu se evadido do local (CD mídia audiovisual de 

fl. 181).

Acrescente-se que o militar Calindo Francisco de Paula aduziu em Juízo 

que no veículo Fiat Uno, de propriedade do acusado, foram encontradas 

latas e tampinhas de bebidas alcoólicas.

O acusado, interrogado ao final da instrução processual, confirmou a 

colisão com a motocicleta das vítimas fatais, mas asseverou que a moto 

estava muito devagar e quando percebeu já estava muito próximo dela, 

mesmo assim tentou desviar, sem sucesso, invadindo a pista contrária, 

causando, em razão disso, a colisão com o veículo Gol, no qual estava a 

vítima das lesões corporais.

Consignou, outrossim, que as luzes altas do farol do veículo Gol, que 

vinha no sentido oposto, dificultaram a sua visão e a visualização da 

aproximação com a motocicleta das vítimas fatais, in verbis:

 “[...] Que na data dos fatos estava tendo uma prova de laço em São José 

dos Quatro Marcos [...] Que o declarante permaneceu no local por volta de 

30 a 40 minutos e não ingeriu bebida alcoólica [...] Que estava indo embora 

e passou em frente ao bar “porteira do sul”, onde estava acontecendo 

uma festa, que ficou neste bar por cerca de 20 minutos [...] Que a prima 

do declarante o chamou para ir embora [...] Que quando saíram estava 

escurecendo e não estava muito rápido [...] Que vinha um veículo gol de 

frente ao declarante com luz alta [...] Que quando percebeu tinha uma 

moto na frente do declarante sem farol [...] Que tentou desviar freando o 

carro, mas não conseguiu [...] Que não viu a motocicleta à sua frente, foi 

muito rápido [...] Que não bebeu nas festas em que esteve antes do 

acidente [...] Que as latinhas de cerveja encontradas no interior do veículo 

do declarante não lhe pertenciam, possivelmente eram da Adriele e do 

Vinícius, que estavam no interior do automóvel [...] Que não era habilitado 

para dirigir [...] Que o declarante devia estar trafegando com velocidade 

entre 100 e 110 km [...] Que a motocicleta com a qual colidiu estava muito 

devagar [...] Que a pista em que ocorreu o acidente é muito perigosa [...]”. 

(CD mídia audiovisual de fl. 181 – interrogatório do réu)

Cotejando os elementos probatórios coligidos aos autos, não resta dúvida 

quanto à dinâmica dos fatos, respaldado pelo laudo pericial nº 

400.2.07.2016.007246-01, subscrito pelo Perito Oficial Criminal Uyre 

Barros Dias da Silva, acostado às fls. 69/84, que de maneira técnica 

concluiu que “a causa determinante do acidente foi a falta de reação ou 

reação tardia do condutor do Fiat Uno (comportamento humano) por motivo 

que não se pode precisar, tendo como resultado a colisão traseira com a 

motocicleta e a colisão frontal com o veículo Gol”.

 Dessa maneira, reputo satisfatoriamente comprovado que o réu deu 

causa ao acidente de trânsito que provocou a morte das vítimas Zacarias 
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Martins da Silva e Maria Alves da Silva, como também as lesões corporais 

da vítima Kelly Cristina Longatti.

Comprovado que o réu foi o responsável por colidir com a traseira da 

motocicleta das vítimas fatais, que seguia à sua frente, vislumbra-se que 

ele agiu de forma imprudente, consubstanciando-se, no caso, o conceito 

de culpa insculpido no art. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Isso porque, era dever objetivo do denunciado, previsto em lei, manter uma 

distância segura entre o seu veículo e aquele que seguia à sua frente, a 

fim de evitar uma colisão, conforme descrito no artigo 29 do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 

obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal 

entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, 

considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da 

circulação, do veículo e as condições climáticas;

Ademais, de acordo com os relatos da testemunha Willian Barreto de 

Oliveira e da vítima Kelly Cristina Longatti, o tempo estava frio e com muita 

neblina, embora esta condição climática não impedisse a visualização dos 

demais veículos que trafegavam na via pública, vejamos:

“[...] Que na data dos fatos estava um dia muito frio e com muita neblina 

[...] Que quando estava passando próximo ao motel viu um carro e uma 

motocicleta se chocando e as luzes dos faróis [...] Que a moto saiu 

arrastando no chão soltando faísca e depois viu o farol do carro do réu e 

a colisão, que jogou o carro do declarante para fora da pista [...] Que a 

esposa do declarante ficou com marcas roxas no corpo [...] Que a 

motocicleta estava com o farol da frente ligado [...]”. (CD mídia audiovisual 

de fl. 181 – testemunha Willian Barreto de Oliveira)

“[...] Que na hora do acidente tinha uma neblina forte, somente se recorda 

de um farol desgovernado e uma pancada [...] Que tinha neblina, mas dava 

para enxergar bem [...]”. (CD mídia audiovisual de fl. 181 - vítima Kelly 

Cristina Longatti)

Nessas circunstâncias, em que as condições climáticas não eram 

favoráveis, exigia-se uma conduta mais cautelosa por parte do acusado, 

atenta às aproximações dos demais veículos. Assim, em que pese não ter 

sido demonstrada o emprego de velocidade excessiva para a via em que 

transitava, o fator climático, qual seja neblina, impunha uma velocidade 

reduzida, tal qual empregada pelos condutores da motocicleta que seguia 

à frente do acusado e do veículo Gol que vinha na pista contrária, com 

velocidades estimadas em 77 km/h e 56 km/h, respectivamente, inferiores 

aos 107 km/h do veículo conduzido pelo réu, consoante cálculo 

apresentado no laudo pericial de fls. 69/84.

Outrossim, a velocidade estimada da motocicleta das vítimas fatais não era 

demasiadamente reduzida (77 km/h), como aduzido pela defesa, de modo 

que, com o emprego da atenção necessária, certamente o réu perceberia 

a sua aproximação e conseguiria agir para evitar a colisão, reduzindo a 

sua velocidade.

Ainda, não se pode ignorar os contundentes indícios de que o acusado 

dirigia sob a influência de álcool, haja vista que a testemunha Adriele, 

prima do implicado, disse que ambos estavam em uma festa do tipo “open 

bar”, com bebida liberada para quem ingressar no evento, e que viu ele 

ingerir bebida alcoólica quando o chamou para irem embora (mídia de fl. 

181).

Logo, em que pese o acusado ter negado em Juízo a ingestão de bebida 

alcoólica, sua versão encontra-se isolada e diametralmente oposta àquela 

prestada pela testemunha Adriele Cintra Duarte, que afirmou em ambas as 

fases processuais ter visto aquele consumir referida bebida.

Repise-se que a testemunha Adriele é prima do réu, não se extraindo do 

seu depoimento tentativa de prejudicá-lo, pelo que suas declarações 

merecem especial relevo.

Em reforço, consoante depoimento da testemunha Calindo Francisco de 

Paula (mídia de fl. 181), no veículo do acusado foram encontradas latinhas 

e tampinhas de cerveja, roborando os indícios de que estava dirigindo sob 

influência de álcool, evidenciando, por conseguinte, a imprudência e a 

ausência do dever objetivo de cuidado.

Lado outro, conquanto não seja pacífico que a falta de habilitação 

presuma a falta de perícia para dirigir, tem-se que a sua obtenção está 

condicionada às aulas sobre comportamento no trânsito e direção segura, 

o que não foi respeitado pelo réu. Logo, aliada à ausência de habilitação 

para dirigir, constata-se que o réu não guardou a distância necessária 

para o veículo que trafegava à sua frente e empregou velocidade 

incompatível com as condições climáticas desfavoráveis, qual seja neblina 

forte, realçando sua inaptidão para conduzir veículo automotor nas 

condições verificadas e a sua culpa pela causa do acidente.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM POSSUIR HABILITAÇÃO – ART. 302, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ALEGADA PELA 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO QUE NÃO LEVOU EM 

CONTA O AUMENTO DE PENA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 302 DA 

LEI 9.503/97 – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECURSO DA 

ACUSAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTESTÁVEIS – NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RECORRIDO E O RESULTADO – 

NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – CULPA COMPROVADA, 

NAS MODALIDADES IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – RECURSO PROVIDO. [...] 

A prova que emerge dos autos revela-se suficiente para atestar a 

conduta culposa do apelado no evento morte. Tendo em vista que os 

elementos probatórios constantes nos autos provam que o recorrido agiu 

com culpa no acidente, na modalidade imperícia, ao dirigir veículo sem 

deter aptidão e autorização para tanto, bem como com imprudência, ao 

transitar em velocidade excessiva para o local, o que resultou na colisão 

com o veículo da vítima. Preliminar rejeitada, recurso provido. (Ap 

92552/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)

É cediço que o crime culposo, para a sua ocorrência, deve haver a 

conduta, que no caso dos autos ficou amplamente demonstrada, o nexo 

causal da conduta com o resultado, que se consubstancia nas mortes e 

lesões das vítimas, comprovadas pelos exames necroscópicos e de lesão 

corporal, e pela previsibilidade objetiva, ou seja, qualquer pessoa poderia 

prever que, ao dirigir veículo automotor em via pública com neblina, sem 

habilitação, após ingestão de bebida alcoólica, com velocidade 

incompatível com a especial condição climática e sem se atentar para o 

fluxo que seguia à sua frente, poderia vir a colidir com outro veículo, ainda 

mais em uma estrada conhecida pela ocorrência de diversos acidentes, 

como relatado pelo próprio réu Juízo (mídia de fl. 182), ao dizer que pista 

era muito perigosa, de modo que o cuidado deveria ser redobrado.

Portanto, verifico estar seguramente demonstrado que o acusado deixou 

de observar o seu dever objetivo de cuidado ao trafegar com velocidade 

excessiva, em face das condições climáticas adversas, depois de ingerir 

bebida alcoólica e sem habilitação, o que o impediu de frear a tempo e 

manter o controle do seu veículo, portanto com imprudência e imperícia, 

causando a colisão com a traseira da motocicleta das vítimas fatais 

Zacarias Martins da Silva e Maria Alves da Silva, que trafegava à sua 

frente, e, ato contínuo, colisão com o veículo em que estava a vítima Kelly 

Cristina Longatti, que sofreu lesões corporais.

A conduta cuidadosa exigida do réu era reduzir a velocidade e redobrar a 

atenção, cuidando-se de tempo com neblina.

Como assinalado pela defesa, a neblina não retirou a visibilidade da 

estrada, que no ponto do acidente era uma reta e iluminada. Todavia, isso 

apenas reforça a desatenção e a falta do dever de cuidado, vale dizer, 

certamente se o acusado tivesse adotado a precaução e cautela exigidas, 

nessas condições, facilmente notaria a aproximação da motocicleta que 

vinha à sua frente, agindo a tempo de frear o seu veículo e impedir o 

abalroamento, bem como a posterior perda de controle que o fez colidir 

com o veículo Gol em que estava a vítima Kelly Cristina, não servindo de 

amparo à reação tardia a suposta luz alta do veículo Gol, que na hipótese 

de ter acontecido, além de não retirar a visão completa da pista, reclamaria 

ainda mais atenção.

A velocidade estimada da motocicleta era de 77 km/h, conforme perícia de 

fls. 69/84, compatível com situação climática de neblina e não tão baixa 

que autorize, como pretendido pela defesa, a conclusão de que o réu foi 

pego de surpresa com ela à sua frente, ou seja, que ela “surgiu de 

inopino” na visão do réu, impossibilitando a frenagem tempestiva.

Igualmente, tampouco ficou demonstrada que a motocicleta das vítimas 

fatais estava sem a devida sinalização, mormente levando-se em 

consideração que o laudo do expert indica que o veículo aparentava bom 

estado de conservação (fl. 72-v) e que a testemunha Willian Barreto de 

Oliveira, condutor do veículo Gol que vinha na direção contrária das 

vítimas fatais e do acusado, confirmou que a motocicleta estava com o 

farol da frente ligado (mídia de fl. 181).

 Desta forma, o acervo probatório formado nos autos possui suficiente 
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carga probatória a ensejar um juízo condenatório, afastando a tese 

defensiva, notadamente diante da perícia técnica realizada por perito 

oficial criminal e depoimentos das testemunhas e vítima do acidente.

Inviável, por fim, o acolhimento da tese subsidiária de aplicação do perdão 

judicial em favor do réu.

Sabe-se que citado instituto somente se aplica quando demonstrado o 

abalo moral causado ao agente, que deve assumir proporções relevantes 

para tornar desnecessária a aplicação da pena.

 Na hipótese, em que pese o resultado trágico advindo da conduta culposa 

do acusado, não foi demonstrado o abalo sofrido por ele em razão da 

morte das vítimas Zacarias Martins da Silva e Maria Alves da Silva, que 

sequer se conheciam, portanto sem qualquer vínculo afetivo.

Muito embora não se olvide do remorso e sentimento de culpa que possam 

ter impingido o acusado, que não buscou ou assumiu o risco do resultado 

morte, não há provas de que as consequências do delito o atingiram de 

forma tão grave a tornar desnecessária a aplicação da pena.

A propósito, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR MAJORADO PELO FATO DE NÃO POSSUIR PERMISSÃO 

PARA DIRIGIR – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PERDÃO E PRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA ADEQUADA À SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA - PRETENSÃO 

RECURSAL PARA ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO DE AFETIVIDADE COM A 

VÍTIMA E QUE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CAUSARAM INTENSO 

SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL CAPAZ DE TORNAR A SANÇÃO PENAL 

DESNECESSÁRIA – NÃO APLICABILIDADE DO PERDÃO JUDICIAL – 

JULGADOS DO STJ E DO TJMT – PENA PECUNIÁRIA – 

PROPORCIONALIDADE - SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO (CONDUÇÃO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM POSSUIR HABILITAÇÃO, COM SEIS 

PESSOAS, INCLUSIVE CRIANÇAS, SEM CINTO DE SEGURANÇA, TODAS 

DENTRO DE UM VEÍCULO PEQUENO) – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO 

AGENTE - EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – A SER 

COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES - ADOÇÃO DO 

PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.[...] 

Para aplicação do perdão judicial (art. 121, § 5º, do CP) aos crimes 

culposos de trânsito, fixou-se no STJ o entendimento de que, além das 

sequelas ou lesões de natureza gravíssima que o réu tenha sofrido, há 

que se comprovar o vínculo de afetividade entre os envolvidos, a fim de 

que se possa concluir pela desnecessidade da sanção penal ante o 

intenso sofrimento experimentado pelo autor do ilícito [...].” (TJMT, Ap nº 

153992/2014)“[...] (Ap 82214/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 

18/10/2016)

Nessa linha, constata-se que os dois crimes de homicídio culposo e uma 

lesão corporal na direção de veículo automotor foram praticados mediante 

uma só ação do réu, consistente em colidir com a traseira da motocicleta 

das vítimas fatais, motivo pelo qual perdeu o controle e invadiu a pista 

contrária para colidir com o veículo em que se encontrava a vítima das 

lesões corporais, sendo esta ultima colisão desdobramento da primeira, e 

não fruto de nova conduta do acusado, pelo que fica afastada aplicação 

do concurso material de crimes vindicado pelo Ministério Público.

Dispositivo.

Em face do exposto, julgo procedente a denúncia, a fim de condenar o 

acusado ALDENIR DUARTE, vulgo “Dema”, já devidamente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 302, caput, por duas vezes, e art. 303, caput, 

ambos da Lei nº 9.503/97, todos na forma do art. 70, caput, do Código 

Penal, em concurso formal de crimes.

 Nesse diapasão, passo a dosar a pena do réu em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Código Penal.

Deixo consignado que as duas dosimetrias do delito de homicídio culposo 

serão realizadas conjuntamente, haja vista a similitude fática.

Art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o 

juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus 

antecedentes (fl. 92); poucos elementos foram coletados a respeito da 

conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-las; o motivo é típico do delito; as circunstâncias do crime não 

influenciam no caso em tela, haja vista o caráter culposo do delito; as 

consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a valorar; as 

vítimas em nada influenciaram na prática do delito.

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, 

fixo as duas penas-bases no mínimo legal, em 02 (dois) anos de detenção 

cada.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que 

mantenho as penas intermediárias em 02 (dois) anos de detenção cada.

Não concorre causa de diminuição de pena. Porém, presente a causa de 

aumento prevista no art. 302, §1º, inciso I, do CTB, tendo em vista que o 

acusado não possuía habilitação para dirigir veículo automotor, motivo pelo 

qual aumento as penas em 1/3 (um terço), passando a dosá-las em 02 

(dois) anos e 08 (oito) meses de detenção cada.

Aplico, ainda, a pena subsidiária prevista no art. 302 do CTB, 

determinando a suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser 

oficiado ao DETRAN-MT e ao DENATRAN, oportunamente.

Art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o 

juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus 

antecedentes (fl. 92); poucos elementos foram coletados a respeito da 

conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-las; o motivo é típico do delito; as circunstâncias do crime não 

influenciam no caso em tela, haja vista o caráter culposo do delito; as 

consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a valorar; a 

vítima em nada influenciou na prática do delito.

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, 

fixo a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que 

mantenho a pena do réu em 06 (seis) meses de detenção.

Não concorre causa de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de 

aumento prevista no art. 303, §1º, do CTB, uma vez que o acusado não 

possuía, à época dos fatos, habilitação para dirigir veículo automotor, 

razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 08 (oito) 

meses de detenção.

Aplico, ainda, a pena subsidiária prevista no art. 303 do CTB, 

determinando a suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 293 do CTB.

Do concurso formal de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o regramento estabelecido no art. 70, caput, 

do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 03 (três) 

crimes, que tiveram suas penas dosadas em patamares diversos, aplico a 

pena privativa de liberdade mais grave, aumentada do critério ideal de 1/5 

(um quinto), ficando o réu ALDENIR DUARTE condenado, definitivamente, à 

pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 

suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir pelo prazo de 01 

(um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, nos termos do art. 293 do 

CTB, devendo ser oficiado ao DETRAN-MT e ao DENATRAN, 

oportunamente.

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o 

regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

 Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena privativa 

de liberdade do condenado por duas restritivas de direitos, a serem 

especificadas pelo Juízo das Execuções Penais em audiência admonitória, 

com base no art. 44 do Código Penal.

Havendo a substituição, não há falar em suspensão condicional da pena 

(art. 77, III, do CP).

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que a pena 

privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos e que o 

mesmo permaneceu solto durante toda a instrução processual.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

a) lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

 c) em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

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

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001386-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERNANDES TURATTI (ADVOGADO(A))

ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMIR MARTINELLI (RÉU)

MIRIAM VERARDI (RÉU)

ODIR FRANCISCO MARTINELLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO NOS 

TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria à imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora, por seu(s) Advogado(s), da expedição da carta 

precatória de id. 15498893, para promover a retirada desta, uma vez que 

a guia de recolhimento de distribuição de Carta Precatória juntada aos 

autos (id. 15395254) não se refere ao Juízo/Estado Deprecado. Informo, 

ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre. Nova Mutum,24 de 

setembro de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001733-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PELISAO (REQUERENTE)

CLAUDIO VITALINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MÔNICA RICHART SCARTON (REQUERIDO)

MARGARIDA BATISTELLA (REQUERIDO)

FRIEDA KRUGER PELISÃO (REQUERIDO)

ENÉIAS GLAUCIO BATISTELLA (REQUERIDO)

MIGUEL BATISTELLA (REQUERIDO)

ADIR PELISAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001733-10.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO PELISAO REQUERIDO: MÔNICA 

RICHART SCARTON, ADIR PELISAO, FRIEDA KRUGER PELISÃO, ENÉIAS 

GLAUCIO BATISTELLA, MIGUEL BATISTELLA, MARGARIDA BATISTELLA 

Vistos, etc. De proêmio, cabe ressaltar que a guia constante no id. n. 

14524957 de n. 63349-128.06.2018-0, fora recolhida em favor da 

Comarca de Nobres/MT e não em favor da Comarca de Nova Mutum/MT, 

de modo que não pode ser considerada como devidamente pago os 

emolumentos devidos. Ante a ausência do comprovante de recolhimento 

das custas judiciais necessárias a distribuição da missiva, intime-se a 

parte interessada para que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

o comprovante de recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 

388, parágrafo único, da CNGC/MT. Não sendo apresentado o 

comprovante no prazo de 30 (trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, 

devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e 

anotações de estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do 

contrário, com a juntada do comprovante, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 15 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74921 Nr: 3473-93.2013.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leopoldo Atamantchuk Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolus Engenharia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Meire Correia de Santana da 

Costa Marques - OAB:MT 9995, Wilber Norio Ohara - OAB:MT 8.261

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte Requerida acerca da proposta de 

honorários às fls. 192/194, intime-se o Senhor Perito para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, informando acerca da 

possibilidade de redução dos honorários periciais.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52386 Nr: 3401-77.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piva & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coml de Combustiveis Borssatti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos às fls. 56/57, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70607 Nr: 3154-62.2012.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exclusiva Distribuidora de Lubrificantes Ltda, 

Flavio Aparecido Diniz Ferreira, Jussara Cristina Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

comunique sobre o resultado da carta precatória endereçada ao Juízo da 

Comarca de Sinop/MT (fl. 87), porquanto, retirada por Advogado, mediante 

autorização à fl. 85.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103977 Nr: 2738-21.2017.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado e Atacado Saito Ltda, Francisco Kengo 

Saito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurozei de Arruda Gregorio, Benedita Arruda 

Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 
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do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 30772 Nr: 457-78.2006.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M, GAZ, CMdSZ, VAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Vistos.

Considerando que houve bloqueio de valores nas contas do executado e 

foi bloqueado o valor de R$ 1.971,66 (um mil, novecentos e setenta e um 

reais e sessenta e seis centavos) com a sua respectiva vinculação aos 

autos, tendo em vista a concordância do executado quanto à penhora, 

expeça-se o alvará para levantamento dos valores bloqueados às fls. 

98/99, com a posterior transferência para a conta bancária informada às 

fls. 105.

Antes da liberação dos valores, proceda-se à Secretaria com o disposto 

no Provimento n°. 68/2018.

Em seguida, intime-se o Ministério Público para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento da 

execução.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110130 Nr: 6005-98.2017.811.0086

 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: LVI, MdCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por LYA 

VITÓRIA IFRAN representada por sua genitora MIRIÃ DA CRUZ IFRAN em 

face de CLAUDIO ADÃO PEREIRA, ambos qualificados nos autos.

À fl. 20, determinada a emenda a inicial para a autora juntar nos autos 

cópia legível da documentação apresentada de forma ilegível.

 À fl. 21, certificado o decurso de prazo para emenda a inicial.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá a 

petição inicial, sem julgamento de mérito.

Da análise do feito, verifico que após ter sido facultado ao autor a emenda 

a inicial para juntar aos autos os documentos de forma legível, o autor 

nada manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo para tanto.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa 

necessário se faz a intimação pessoal da parte Autora para, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II 

e III, e §1º, do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da 

petição inicial, em razão da ausência de apresentação dos documentos 

legíveis, os quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando 

desrespeitado pelo próprio autor da ação.

 Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do 

CPC e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, 

com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Custas pela requerente, a teor do disposto no artigo 90 do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78776 Nr: 2020-29.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Castilho Bergamasco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO proposto por JEFFERSON 

CASTILHO BERGAMASCO em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos já 

qualificados nos autos.

 À fl. 50, a parte exequente informou a quitação do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84497 Nr: 1681-36.2015.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Deon Nogueira Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Companhia Securitizadora de 

Crédito Financeiros, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por MARCOS 

DEON NOGUEIRA ARAUJO em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80552 Nr: 3727-32.2014.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Patricia Brito Marta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por PATRICIA 

BRITO MARTA em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA ME, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106809 Nr: 4345-69.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO COSTA MARQUES VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA apresentada por FÁBIO COSTA 

MARQUES VARELA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME, 

processando-se nos moldes do art. 509, inciso II do NCPC.

Intime-se a executada para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 511 do NCPC, iniciando-se a contagem do 

prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Após, caso na contestação seja alegado pela ré qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC, intime-se o autor para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 30544 Nr: 188-39.2006.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença oferecido às fls. 159/161.

Outrossim, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, intime-se o 

requerido para impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

advertindo que, não havendo resistência, serão observadas as regras 

dos § 3º do supracitado artigo da Lei Processual Civil.

Certifique-se o decurso do prazo.

Não sendo impugnada a presente execução e ante a inexistência de óbice 

legal para expedição de requisições de pequeno valor pela Justiça 

Estadual requisite-se o pagamento ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intime-se.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84100 Nr: 1458-83.2015.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPTdS, DdMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109144 Nr: 5543-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON VAGNER OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - OAB:13.065, 

Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA apresentada por EMERSON 

VAGNER OLIVEIRA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME, 

processando-se nos moldes do art. 509, inciso II do NCPC.

Intime-se a executada para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 511 do NCPC, iniciando-se a contagem do 

prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Após, caso na contestação seja alegado pela ré qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC, intime-se autor para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51021 Nr: 2062-83.2011.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Dalla Riva, Rosa Luiza Dalla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Paulo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por AUGUSTO 

DALLA RIVA e ROSA LUIZA DALLA em face de AIRTON PAULO CABRAL, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, pelos qual requer o pagamento do valor convencionado no 

acordo homologado por este juízo.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no procedimento junto ao Sistema Apolo.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100942 Nr: 774-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclécio Luiz Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COPETTI - 

OAB:SC 7.187, MARCIA MARIA SMIELEVSKI - OAB:SC 20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face de DEOCLECIO LUIZ CENEDESE, 

ambos qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 40/41, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 40/41, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários e custas na forma do acordo.

 Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79138 Nr: 2369-32.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720-B/MT, Daniel Victor Farias Castro - OAB:MT 17.609, 

Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à justiça federal solicitando 

informações acerca das declarações de imposto de renda da executada, 

visto que não demonstrado pelo exequente que foram esgotados os meios 

possíveis para localização dos bens passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73671 Nr: 2189-50.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dom Bosco Transportes Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à justiça federal solicitando 

informações acerca das declarações de imposto de renda da executada, 

visto que não demonstrado pelo exequente que foram esgotados os meios 

possíveis para localização dos bens passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33119 Nr: 2753-73.2006.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sygenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:SP-27.141, 

Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 116, visto que já foi realizada busca de 

ativos financeiros via Sistema Bacenjud, conforme fls. 102/104, bem como 

que a parte autora não demonstrou a alteração da situação financeira do 

executado.

 Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90434 Nr: 207-93.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira ("Fião")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho decisão de fl. 63.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

que tentou localizar o endereço, a fim de que seja procedida a citação.

Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 
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Município.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29177 Nr: 2066-33.2005.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Zerbinatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à justiça federal solicitando 

informações acerca das declarações de imposto de renda da executada, 

visto que não demonstrado pelo exequente que foram esgotados os meios 

possíveis para localização dos bens passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Intime-se o requerente para dar ciência ao despacho de fls. 147/148, a 

restrição dos veículos encontrados.

 Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101172 Nr: 900-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Junior Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à justiça federal solicitando 

informações acerca das declarações de imposto de renda do executado, 

visto que não demonstrado pelo exequente que foram esgotados os meios 

possíveis para localização dos bens passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103957 Nr: 2731-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vercilei José Arbugeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuda da Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73643 Nr: 2160-97.2013.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Airton Bandero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleypullig Corretora de Seguro, Mafre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A, Sem adv. - OAB:, THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI - OAB:MT 20.949-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por FRANCISCO 

ANTONIO BANDERO em face de GLEYPULLIG CORRETORA DE SEGURO E 

MAFRE SEGUROS, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil, pelos qual requer o pagamento do valor 

convencionado no acordo homologado por este juízo.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no procedimento junto ao Sistema Apolo.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86179 Nr: 2647-96.2015.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediram Conceição Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado pela parte Requerente, 

processando-se nos moldes do art. 523, 524, inciso VII e 525 do NCPC, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 357 de 527



pelos qual requer o pagamento do valor fixado a titulo de honorários 

advocatícios na sentença colacionada aos autos.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos 

termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao Executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo ao Executado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70468 Nr: 3014-28.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante o petitório de fl. 53, informando a possibilidade de transação entre as 

partes, designo audiência preliminar de conciliação para o dia 23/11/2018 

às_13:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos – CEJUSC.

 Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Caso não haja a composição amigável entre as partes, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado do executado Adir Freo, bem como dar prosseguimento ao feito 

em relação aos demais executados, requerendo o que lhe for de direito, 

sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47359 Nr: 2783-69.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME, 

Márcia Solimam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114504 Nr: 1020-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rafael de Arruda Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76996 Nr: 581-80.2014.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaber Felipe de Quadros Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967, Vanessa Tomazeti 

Carrara de Figueiredo - OAB:MT/4.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte JABER FELIPE DE 

QUADROS SILVA às fls. 360/366, em face da sentença de fls. 352/358, 

alegando que o decisum estaria eivado de contradição e omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 360/366, em eu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 367.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102686 Nr: 1919-84.2017.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Santa Agro S.A., Terra Santa Agro S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene de Avila Selhorst - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o disposto nos artigos 246, inciso I e 247, caput, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado pela parte requerente às fls. 

201 e determino a citação da requerida LUCELENE DE AVILA SELHORST 

-ME no endereço TV das Garças s/nº, quadra 02, lote 20-A, Vila Camargo, 

cidade de Rio Brilhante – Mato Grosso do Sul CEP: 79.130-000, através de 

carta pelo Correio, com o consequente aviso de recebimento.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83479 Nr: 1098-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Mazalotti Dangui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto "online" por meio dos sistemas Bacenjud e 

RenaJud em nome do executado MARCO ANTONIO MAZALOTTI DANGUI 

(fls. 102), considerando que não foi citado da existência da presente 

execução fiscal.

Desse modo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Após, tornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 358 de 527



 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50956 Nr: 1999-58.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cal Construtora e Incorporadora Ltda, Verner 

Skura, Perla Ribeiro Rodrigues Skura, Lauro Skura, Claudete Skura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111242 Nr: 6698-82.2017.811.0086

 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: Kerli Maria Ronsani, Juraci Ronsani, Gilberto Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Ribeiro da Silva e Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:OAB/MT 8.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO proposta por KERLI MARIA RONSANI, 

JURACI RONSANI E GILBERTO PADILHA em face de JEAN RIBEIRO DA 

SILVA E CIA LTDA ME, ambos qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 35/36, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 35/36, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários e custas na forma do acordo.

 Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73687 Nr: 2205-04.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 49, visto que somente se demonstrado que a 

consulta ao banco de dados privados restou infrutífera, é que será 

deferida a busca de endereços por meio dos sistemas judiciais, a fim de 

otimizar a gestão de trabalho do Poder Judiciário.

Consigno que a parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95149 Nr: 3151-68.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizandra Alzira de Paula Pacheco - ME, 

Elizandra Alzira de Paula Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a requerida ELIZANDRA ALZIRA DE PAULA PACHECO 

ME está em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e 

este juízo não lograram êxito em localizar a requerida, DETERMINO que 

seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da requerido no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76059 Nr: 4635-26.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Luis Schilling Me, Viveiro de Mudas 

Primavera Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 69, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87685 Nr: 3536-50.2015.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meriliane Manfio & Cia Ltda. (Foto Studio 

Pantanal)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo advogado anterior da 

parte exequente BANCO BRADESCO S/A às fls. 41/96, em face da 

sentença de fls. 40, alegando que o decisum estaria eivado de omissão.
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 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 41/96, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 178.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93111 Nr: 1918-36.2016.811.0086

 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 Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Conceição Faion

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ do executado Mauro 

Conceição Faion.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101024 Nr: 823-34.2017.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Aparecida Battaglini dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamirez Martins Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tássia de Azevedo Borges 

Torres - OAB:MT 12.296, Wanessa Correia Franchini Vieira - 

OAB:MT 10.907

 Considerando a tempestividade da contestação apresentada nos termos 

dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83409 Nr: 1057-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celeiro Armazéns Gerais Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Aparecido Francisco Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Andrade Campos - 

OAB:MT 17.270, Murilo Castro de Melo - OAB:MT 11.449

 Vistos.

DEFIRO o pedido de RENAJUD em face do executo VICENTE APARECIDO 

FRANCISCO.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21522 Nr: 77-26.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Daniel Faccio, Inlogs Logística LTDA, 

Denofa do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Lucien Fabio Fiel Pavoni - OAB:MT 6.525, 

Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por LUCIEN FÁBIO 

FIEL PAVONI em face de RUI DANIEL FACCIO, ambos qualificados nos 

autos.

À fl. 278, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 278), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do 

executado.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 278 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pelo exequente.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

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

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92038 Nr: 1216-90.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS VANZIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda. - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Tolentino - 

OAB:PR 33.142, LEANDRO DE QUADROS - OAB:31857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de Renajud de fl.49.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ Aços Mutum Ltda Epp.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Caso negativo, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido 

de expedição de oficio à Delegacia da Receita Federal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107887 Nr: 4900-86.2017.811.0086

 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: VPdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Douglas de Carvalho - 

OAB:81229/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, na pessoa de seu advogado 

DR. WILLIAN DOUGLAS DE CARVALHO, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias traga aos autos a via original do petitório de fls 34/37 ou que assine a 

petição juntada aos autos, bem como para que, no mesmo prazo, 

regularize a representação processual, juntando aos autos a competente 

procuração, nos termos da decisão de fls. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52704 Nr: 246-32.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Sudoeste de MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilene dos Santos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego A. Vargas Nunes - 

OAB:MT 10.220, Eduardo Theodoro Fabrini - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001952-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MESQUITA MORAIS (EXEQUENTE)

GIULIANO DE ABREU BIELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001952-23.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MARCOS MESQUITA MORAIS EXECUTADO: RAFAEL VITOR 

MENDES DA CRUZ SANTOS Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADENILSON DELFINO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010069-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADENILSON DELFINO DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 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 proposta por Adenilson Delfino de Lima em desfavor de 

Vivo S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, aduzindo nunca ter contratado seus serviços. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

afasta as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar que o débito é 

devido, a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar documentos capazes de amparar as 

suas alegações, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante 

e constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, não prevalece a alegação de ocorrência de fraude alegada 

pela Reclamada, uma vez que, assumindo o risco do negócio, é sua a 

responsabilidade de zelar pela lisura de suas contratações e diligenciar no 

sentido de evitar fraudes perpetradas por terceiros, nos exatos moldes da 

atual jurisprudência consoante segue: Direito do Consumidor. Ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de 

procedência. Negativação indevida decorrente de fraude. 

Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. Na hipótese, 

o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A existência de 

outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente pelo devedor 

não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os termos da 

Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta majoração, 

haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A SENTENÇA. 

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, 

DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01698108220118190001 RJ 

0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do banco Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. 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 do Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 

e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 
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Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino ainda pela manutenção da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela (id. n. 6505854). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA DE SOUZA CRUZ (INTERESSADO)

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL TUR EXECUTIVA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA INTERESSADO: KARLA CRISTINA DE SOUZA 

CRUZ Dados do Processo: Processo: 1001920-18.2018.8.11.0086 Valor 

causa: $7,000.00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/03/2019 Hora: 15:00 INTERESSADO: KARLA CRISTINA DE SOUZA 

CRUZ Advogados do(a) INTERESSADO: ROBERTA WOBETO BARALDI - 

MT0014381A, ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - MT23582/O-O, OLIANI 

RASPINI - MT0014330A Nome: KARLA CRISTINA DE SOUZA CRUZ 

Endereço: Rua das Acerolas, 872, W, Jardim Imperial, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 REQUERIDO: MUNDIAL TUR EXECUTIVA VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME Nome: MUNDIAL TUR EXECUTIVA VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME Endereço: Avenida dos Urirapurus, 1368, Centro, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): INTERESSADO: KARLA 

CRISTINA DE SOUZA CRUZ Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

25 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANNE KELLY GOMES OLIVEIRA (INTERESSADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA INTERESSADO: ARYANNE KELLY GOMES 

OLIVEIRA Dados do Processo: Processo: 1001933-17.2018.8.11.0086 

Valor causa: $5,673.48 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/03/2019 Hora: 15:20 INTERESSADO: ARYANNE KELLY GOMES 

OLIVEIRA Advogados do(a) INTERESSADO: ROBERTA WOBETO BARALDI 

- MT0014381A, OLIANI RASPINI - MT0014330A, ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA - MT23582/O-O Nome: ARYANNE KELLY GOMES OLIVEIRA 

Endereço: Rua das Mangabas, 470, w, Parque do Sol, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 REQUERIDO: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ 

Nome: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ Endereço: Rua dos 

Cedros, 130, W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

INTERESSADO: ARYANNE KELLY GOMES OLIVEIRA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 25 de setembro de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDA SILVA SANTOS (INTERESSADO)

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA INTERESSADO: CARLA FERNANDA SILVA 

SANTOS Dados do Processo: Processo: 1001946-16.2018.8.11.0086 

Valor causa: $5,257.98 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/03/2019 Hora: 15:40 INTERESSADO: CARLA FERNANDA SILVA 
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SANTOS Advogados do(a) INTERESSADO: ROBERTA WOBETO BARALDI 

- MT0014381A, ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - MT23582/O-O, OLIANI 

RASPINI - MT0014330A Nome: CARLA FERNANDA SILVA SANTOS 

Endereço: Rua das Amoras, 1561, W, Alto da Colina II, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 REQUERIDO: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ 

Nome: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ Endereço: Rua dos 

Cedros, 130, W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

INTERESSADO: CARLA FERNANDA SILVA SANTOS Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 25 de setembro de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

WESLLAYNE NATALLY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELVES LIMA BASAGLIA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA INTERESSADO: ELVES LIMA BASAGLIA Dados 

do Processo: Processo: 1001969-59.2018.8.11.0086 Valor causa: 

$8,000.00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/03/2019 Hora: 16:00 INTERESSADO: ELVES LIMA BASAGLIA 

Advogados do(a) INTERESSADO: JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - 

MT22097/O, WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - MT25494/O Nome: 

ELVES LIMA BASAGLIA Endereço: das Alucenas, N/S, Edelmina Querubim 

Marchetti, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: WAL MART 

BRASIL LTDA Nome: WAL MART BRASIL LTDA Endereço: AVENIDA 

TUCUNARÉ, 125, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-020 Senhor(a): 

INTERESSADO: ELVES LIMA BASAGLIA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

25 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE SOUZA (INTERESSADO)

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA INTERESSADO: GERSON DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1002105-56.2018.8.11.0086 Valor causa: 

$10,161.00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/03/2019 Hora: 16:20 INTERESSADO: GERSON DE SOUZA Advogado 

do(a) INTERESSADO: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA - MT23578/O Nome: 

GERSON DE SOUZA Endereço: Rua dos Cedros, 2600, w, Primavera, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ, 166, 

sala1401, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20060-060 Senhor(a): 

INTERESSADO: GERSON DE SOUZA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

25 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002274-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA NONATA CARNEIRO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: E - CUIABA SOLUCOES PARA 

INTERNET LTDA - EPP Dados do Processo: Processo: 

1002274-43.2018.8.11.0086 Valor causa: $3,142.73 Espécie/Assunto: 

PETIÇÃO (241) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/03/2019 Hora: 16:40 REQUERENTE: E - CUIABA SOLUCOES PARA 

INTERNET LTDA - EPP Advogado do(a) REQUERENTE: SYLVIO SANTOS 

ARAUJO - MT0008651A Nome: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET 

LTDA - EPP Endereço: AVENIDA TENENTE-CORONEL DUARTE, 397, - ATÉ 

789/790, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 REQUERIDO: 

RAIMUNDA NONATA CARNEIRO DE OLIVEIRA LIMA Nome: RAIMUNDA 

NONATA CARNEIRO DE OLIVEIRA LIMA Endereço: Rua Sem Saída, 1956 

W, Quadra 1, lote 08, Jardim Agata, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): REQUERENTE: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - 

EPP Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 25 de 

setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002244-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 363 de 527



RENAN VITOR DE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: E - CUIABA SOLUCOES PARA 

INTERNET LTDA - EPP Dados do Processo: Processo: 

1002244-08.2018.8.11.0086 Valor causa: 0,00 Espécie/Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 27/03/2019 Hora: 13:00 EXEQUENTE: E - CUIABA 

SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP Advogado do(a) EXEQUENTE: 

SYLVIO SANTOS ARAUJO - MT0008651A Nome: E - CUIABA SOLUCOES 

PARA INTERNET LTDA - EPP Endereço: AVENIDA TENENTE-CORONEL 

DUARTE, 397, - ATÉ 789/790, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-500 EXECUTADO: RENAN VITOR DE SOUZA COSTA Nome: RENAN 

VITOR DE SOUZA COSTA Endereço: Rua dos CEDROS, 333, Centro, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): EXEQUENTE: E - CUIABA 

SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

25 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76397 Nr: 30-03.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Correa das Neves, Francisco Costa 

Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Jonas Henrique Meldola da Silva - 

OAB:MT 15.530

 Após o trânsito em julgado, caso a sentença seja integralmente mantida, 

terá ocorrido a prescrição retroativa, e a extinção da pretensão punitiva 

em relação ao réu Francisco Costa Bastos, pelo que determino que os 

autos me sejam feitos conclusos para essa declaração.Do contrário, após 

o trânsito em julgado, ou encerrados os recursos em segunda instância, 

expeçam-se as guias definitivas ou provisórias conforme o caso, a serem 

encartadas nos autos de execução penal já existentes contra os 

réus.Com o efetivo trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no 

rol dos culpados (art. 5º, LVII, da Constituição da República), e 

procedam-se às comunicações de estilo, inclusive à Justiça Eleitoral, para 

os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão 

dos direitos políticos).Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 4413-24.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 “Vistos. Compulsando os autos, verifico que o recuperando Alexandro 

Correa da Silva cumpriu os requisitos subjetivos e objetivos para a 

progressão do regime de cumprimento da pena razão pela qual 

concedo-lhe a progressão do regime fechado para o regime 

semiaberto.Todavia, considerando as condições peculiares desta 

Comarca, onde não há colônia agrícola, adequo o cumprimento da pena às 

peculiaridades e à realidade local.Fixo, portanto, ao reeducando, as 

seguintes condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto:

(...)Oficie-se à polícia civil e militar local, dando-lhes ciência das condições 

ora impostas ao recuperando, solicitando auxílio na fiscalização do 

cumprimento.O recuperando ficou neste ato bem cientificado acerca das 

condições e que o descumprimento dela poderá implicar-lhe na 

recondução à pena privativa de liberdade, inclusive em regime mais 

gravoso.Proceda-se a atualização do cálculo da pena, considerando o 

regime atual ora imposto, e a presente data como data-base para um 

alcance do benefício de progressão para o regime aberto.Expeça-se o 

respectivo alvará de soltura para que o reeducando seja colocado 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.Saem 

os presentes intimados.Cumpra-se.”

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000198-74.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA TONIN (REQUERENTE)

HIAGO OLIVEIRA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vista ao autor.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92546 Nr: 4053-15.2017.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR MARTINS PINTO, JULIANO 

DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37210 Nr: 769-09.2011.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO, ESPOLIO DE 

CARLOS ROGÉRIO ÁLVARES, DERCIO ALVARES JUNIOR, SOLANGE 

GOMES ALVARES, LUCIENE ARAUJO ALVARES MARCONDES, LANUCCY 

ARAUJO ALVARES, FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO - OAB:5.048, 

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT, SEBASTIÃO CARLOS 
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TOLEDO - OAB:13.217-MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT, TIAGO CANAN - OAB:9.180/MT, TIAGO THOMA 

MARTINS DE PAULA - OAB:11.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos constantes à fl. 2.933, uma vez que há anuência de 

todos os herdeiros para pagamento dos débitos do espólio de Dércio, 

conforme se extrai às fls. 2.934.

Expeça(m)-se o(s) alvará(s) em favor do inventariante para pagamento 

dos débitos conforme requerido.

Em tempo, intime-se o inventariante e demais herdeiros para, no prazo 

comum de dez dias, manifestarem sobre o pedido formulado à fl. 2.919.

Certifique-se se houve retificação das primeiras declarações, tal qual 

determinado à fl. 2.784.

Já havendo apresentação da retificação, encaminhe-se à fazenda pública 

conforme determinado à fl. 2.784.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000554-69.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA CARDOSO FERREIRA (AUTOR(A))

GEIZEL CARDOSO FERREIRA (AUTOR(A))

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000554-69.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): GEIZEL CARDOSO FERREIRA, DIVINA CARDOSO FERREIRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação de 

restabelecimento de benefício previdenciário c.c indenização por danos 

morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Geizel Cardoso 

Ferreira em face de Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos. Narra a inicial que o autor recebia benefício de 

prestação continuada na modalidade Amparo Assistencial à Pessoa 

Portadora de Deficiência, espécie 87, desde 2009. Conforme relatado, com 

o deferimento dos benefícios de aposentadoria rural aos genitores do 

autor em 2017, este foi surpreendido com um aviso de apuração de 

irregularidade em razão da renda per capita familiar superar ¼ do salário 

mínimo. Argumenta que em maio de 2018, a autarquia ré, além de cessar o 

benefício previdenciário do autor, cobrou-lhe a restituição dos valores 

recebidos supostamente de forma indevida. Refuta a decisão 

administrativa da autarquia e, em sede de tutela de urgência, pleiteia, 

“inaudita altera pars”, o restabelecimento do benefício assistencial, por 

considerar indevida a cessação. A inicial veio instruída com documentos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência merece guarida, senão vejamos. Em se tratando de 

pedido de tutela de urgência, necessária se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: “periculum in mora” e “fumus boni iuris”. A plausibilidade 

do direito substancial invocado resta demonstrada, conforme se observa 

no CONBAS – Dados Básicos da Concessão - emitido, em princípio, pelo 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social, no qual consta a seguinte 

expressão: “Situação: Suspenso” – DCB: 01/05/2018 (Data Cessação do 

Benefício) (ID 1512773). Extrai-se dos autos que o benefício concedido ao 

autor foi suspenso em razão da superação das condições que deram 

origem, a saber, “Renda Familiar per capita igual ou superior a ¼ do salário 

mínimo” segundo se infere do Ofício acostado no presente feito (ID 

15312770). Com efeito, se por um lado o art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93 

estabelece que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 

seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo”, por outro é pacífico o 

entendimento jurisprudencial que o critério objetivo, ou seja, a renda per 

capita da família, prevista no art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93, não se 

apresenta como único a comprovar a condição de miserabilidade 

preceituada no art. 203, V, da Constituição Federal, devendo ser levado 

em consideração outros fatores para o fim de aferir a referida condição. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca que o benefício 

recebido pelo autor foi suspenso em razão da renda familiar per capita ser 

igual ou superior a ¼ do salário mínimo, pelo fato de seus genitores serem 

aposentados, ambos recebendo aposentadoria especial rural por idade. 

Aliás, dúvidas não há de que os pais do requerente são aposentados, fato 

este inclusive noticiado perante este Juízo (ID 15312776 e 15312778). 

Porém, aludido fato, isoladamente, não possui o condão de obstar o 

recebimento do benefício de prestação continuada pelo ora autor. Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

PREQUESTIONAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DA 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 203 DA CF. ART. 

20, § 3º, DA LEI Nº 8.742/93. ... A assistência social foi criada com o 

intuito de beneficiar os miseráveis, pessoas incapazes de sobreviver sem 

a ação da Previdência. O preceito contido no art. 20, § 3º, da Lei nº 

8.742/93 não é o único critério válido para comprovar a condição de 

miserabilidade preceituada no artigo 203, V, da Constituição Federal. A 

renda familiar per capita inferior a ¼ do salário-mínimo deve ser 

considerada como um limite mínimo, um quantum objetivamente 

considerado insuficiente à subsistência do portador de deficiência e do 

idoso, o que não impede que o julgador faça uso de outros fatores que 

tenham o condão de comprovar a condição de miserabilidade da família do 

autor. Recurso não conhecido.” (STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL – 397943 Processo: 20010196621 

UF: SP Órgão Julgador: QUINTA TURMA DJ DATA: 18/03/2002 PÁGINA: 

300) (sem grifo no original) PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

REQUISITOS. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DO CÔMPUTO DA RENDA 

FAMILIAR. RENDA PER CARPITA INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. 

CONCEDIDA TUTELA ANTECIPATÓRIA. 1. O direito ao benefício 

assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) 

condição de deficiente (incapacidade para o trabalho e para a vida 

independente, de acordo com a redação original do art. 20 da LOAS, ou 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas, conforme redação atual do referido dispositivo) ou 

idoso (neste caso, considerando-se, desde 1º de janeiro de 2004, a idade 

de 65 anos); e b) situação de risco social (estado de miserabilidade, 

hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e 

de sua família. 2. Quando algum membro do grupo familiar receber 

benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, este não será 

computado na renda familiar. 3. Ao serem preenchidos os requisitos 

supracitados, a concessão do benefício assistencial é a medida que se 

impõe. 4. É de ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em 

vista a natureza alimentar do benefício. (TRF-4 – AC: 

50425401920164047000 PR, Relator: OSCAR VALENTE CARDOSO, Data 

de Julgamento: 29/05/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) À 

princípio, vislumbro presente a condição de miserabilidade do autor mesmo 

com o recebimento dos dois benefícios de aposentadoria rural recebidos 

por seus genitores, totalizando três salários mínimos para três pessoas do 

grupo familiar. Ademais, é cediço que, pelo fato do autor não possuir 

meios para reger a sua vida, o benefício recebido pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS configura, em princípio, seu único meio de 

subsistência, restando demonstrado assim o justificado receio de 

ineficácia do provimento ao final. Logo, entendo presentes os elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), 

exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, bem como o perigo da 

demora (periculum in mora), uma vez que o cerceamento do recebimento 

do benefício impedirá que o autor possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência pleiteada na 

inicial, para o fim de determinar ao INSS que proceda ao restabelecimento 

do benefício n. 5340266342 (ID 15312773) em favor do autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 

Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, defiro a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC, ressalvando a possibilidade de revogação. Esclareço que deixo de 

designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que 

como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 
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celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Intime-se para cumprir a presente decisão no 

prazo supra concedido. Às providências. NX, 25 de setembro de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000026-69.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL ALVES CORDEIRO (EXEQUENTE)

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 15386936), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 15386936, no valor de R$=7.829,43= (sete mil oitocentos 

e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), devidamente atualizado 

até o dia 18/09/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo 

sem comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa 

prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 25 de 

setembro de 2018 Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010273-58.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREU FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OSVALDO LEITE RAMOS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010273-58.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: ALFREU FRANCISCO DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Certifique quanto à existência de saldo remanescente a ser 

liberado com vinculação aos presentes autos. Após, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos de Id. 14111892. 

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberação. NOVA XAVANTINA, 

25 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000094-82.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER (ADVOGADO(A))

JOSE COELHO DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARY SANTIN (RÉU)

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALDIRENE CRESPAN (TERCEIRO INTERESSADO)

ARNILDO KINZEL (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIÃO TEIXEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

OTACILIO CARLOS BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que o pedido de 

redesignação (Id. 15392154) da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 27/09/2018, está devidamente justificado, redesigno 

a audiência instrutória para o dia 17 de outubro de 2018, às 15h40min - 

(MT). Fica o advogado do promovido intimado para apresentar o 

competente atestado médico até a sessão instrutória. Intimem-se as 

partes, nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão 

comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a 

parte autora advertida que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. O 

não comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua 

revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 25 de 

setembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-78.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FERREIRA BASTOS (REQUERENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

C&A MODAS LTDA. (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

PROCRED - PROMOTORA DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OSVALDO LEITE RAMOS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000534-78.2018.8.11.0012. REQUERENTE: VANIA FERREIRA BASTOS 

REQUERIDO: C&A MODAS LTDA., BANCO BRADESCARD S.A, RECOVERY 

DO BRASIL CONSULTORIA S.A, PROCRED - PROMOTORA DE CREDITO 

LTDA Vistos. Trata-se de Reclamação c/c Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Tutela de Urgência proposta por VANIA FERREIRA 

BASTOS em desfavor do C&A MODAS LTDA, BANCO BRADESCARD S.A, 

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA LTDA e PROCRED – PROMOTORA 

DE CREDITO LTDA. Alega a autora que seu nome fora inscrito no cadastro 

de inadimplentes pelos requeridos, em decorrência de suposto débito 

vencido em 11/05/2015 referente ao contrato de nº 4282671678275000. 

No entanto, a autora alega desconhecer a origem do débito, informando 

não possuir qualquer vínculo com as empresas requeridas. Pugna, 

liminarmente, pela exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e 

pela declaração de inexistência do débito, condenando as requeridas ao 

pagamento de indenização por danos morais. Fundamento e decido. Da 

Tutela de Urgência No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao 

perigo de dano, tem-se os requisitos suficientes para a concessão da 

tutela antecipada. O fumus boni iuris, no caso em tela, se evidencia no 

documento de Id. 15211775, que comprova o registro do nome da 

requerente no cadastro de inadimplentes, bem como as mensagens de 

texto remetidas ao aparelho telefônico da autora Ids. 15211721, 15211743, 

15211781 e 15211821. Já o periculum in mora relaciona-se à negativação 

do nome da peticionante, vez que, enquanto persistir, resultará em uma 

série de limitações ao devido exercício da vida civil. Na situação vertente 

não existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, art. 300, §3°, 

do CPC. DISPOSITIVO Posto isso, com amparo no art. 300 do CPC/2015, 

DEFIRO A LIMINAR em tutela de urgência, determinando que os 

Requeridos, C&A MODAS LTDA, BANCO BRADESCARD S.A, RECOVERY 

DO BRASIL CONSULTORIA LTDA e PROCRED – PROMOTORA DE CREDITO 

LTDA, retirem, no prazo de 05 (cinco) dias, a inscrição do nome de VANIA 

FERREIRA BASTOS – 988.685.861-34 nos serviços e proteção ao crédito 

e protesto; sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recebo a inicial, uma vez que presentes 

os seus requisitos legais. Inverto o ônus da prova em favor da Autora, 

tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do 

art.6°, VIII, do CDC. Citem-se os requeridos, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste 

Juízo, conforme pauta pré-estabelecida. Intime-se o autor, via seu 

advogado, para comparecer à solenidade a ser designada. Faça constar 

no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, I, 

ambos, da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova 

Xavantina – MT, 25 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-27.2018.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINE (REQUERENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OSVALDO LEITE RAMOS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000518-27.2018.8.11.0012. REQUERENTE: SAMUEL ANTONIO 

ZAMPERLINE REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Decisão->Determinação Dispensa o relatório. DA 

FUNDAMENTAÇÃO. Trata-se de Reclamação proposta por SAMUEL 

ANTONIO ZAMPERLINE em face de BANCO BRADESCO S.A – BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Narra a inicial que o reclamante 

contratou junto ao reclamado um seguro para seu veículo automotor, 

visando a cobertura da seguradora contra sinistros que ocorressem com 

seu bem móvel. Relata que ao envolver-se em abalroamento contra veículo 

de propriedade de seu irmão FABIANO JOSÉ ZAMPERLINE, procurando o 

requerido para que arcasse com os gastos do conserto automotivo, 

obteve resposta negativa da seguradora, em razão de expressa cláusula 

de vedação prevista no contrato firmado. Sentindo-se lesado pela parte 

reclamada, pretende a condenação do requerido ao pagamento de 

indenização por danos materiais e morais. Neste sentido, necessário 

oportunizar ao requerido o devido contraditório. Recebo a inicial, uma vez 

que presentes os requisitos legais. Cite-se o requerido, no endereço 

indicado no Id. 15105148, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste Juízo, 

conforme pauta pré-estabelecida. Faça constar no mandado as 

advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, I, ambos da Lei 

9.099/95. Nova Xavantina – MT, 25 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010194-79.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

TEREZA JACIR LAVORATO BARROSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OSVALDO LEITE RAMOS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010194-79.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: TEREZA JACIR LAVORATO 

BARROSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Decisão->Determinação. Do Id. 12702770 verifico que a 

parte autora pugnou pela certificação da possível existência de saldo 

remanescente de valores bloqueados em favor da paciente TEREZA 

JACIR, não tendo tal diligência sido cumprida até o presente momento, 

determino a pretendida certificação. Ainda, pugnou pela realização de 

novo bloqueio de valores para a garantia da continuidade do 

tratamento/medicação da paciente TEREZA JACIR, no entanto, apesar de 

ter apresentado orçamentos atualizados (Id. 12702792), bem como 

prestado contas do tratamento anteriormente custeado (Id. 14057701), a 

parte autora não informou a quantia pretendida para ser bloqueada. Desta 

feita, intime-se a parte autora para indicar o valor pretendido para 

realização do bloqueio, explicitando, inclusive, o período do tratamento a 

ser custeado pela quantia a ser bloqueada. Na manifestação (Id. 

14504431 e 14504465) o município requerido informou que os 

medicamentos Lisinopril 5mg, Trezor 20mg, Xarelto 15mg, Valdoxam 25mg, 

Tapazil 20mg, Zolpidem 10mg e Depakote ER 500mg não são fornecidos 

pelo SUS, solicitando que a parte autora comprovasse o seu direito ao 

recebimento dos aludidos fármacos. Assim, frente à situação 

apresentada, para concessão do tratamento, é necessária a observância 

do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1.657.156/RJ (2017/0025629-7), que considerou ser obrigação do Poder 

Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; 2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; e 3) Existência de registro do medicamento na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desta forma, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, demonstre nos autos a efetivação das medidas acima elencadas, 

nos termos do art. 985, I, do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. À secretaria, para providências. Nova Xavantina – MT, 25 de 

setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-23.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDETH MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

LARISSA RIBEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAOLA FARESIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000182-23.2018.8.11.0012. REQUERENTE: MAGDETH MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, a tutela 

provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela 

de urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, observo 

haver restada comprovada a verossimilhança das alegações iniciais, 

conforme passo a expor. Pretende a parte autora a imediata suspensão 

dos descontos efetuados pela parte ré em seu benefício previdenciário, 

bem como seja impedida a inscrição de seu nome junto aos cadastros de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA), por entender que a divida cobrada é 

indevida, alegando inexistência de relação jurídica entre as partes, uma 

vez não ter solicitado utilização empréstimo consignado. Por se tratar de 

prova negativa, não possui o autor subsídios para provar o que não 

aconteceu, competindo à parte ré provar a solicitação dos serviços ou 

qualquer outro negócio que pudesse motivar a cobrança do contrato 

supostamente firmado. Desta forma, embora sem a comprovação de 

débito indevido, em um primeiro momento, conclui-se serem verossímeis as 

alegações iniciais, através dos documentos colacionados na preambular, 

que demonstram que a parte autora está sendo cobrada pela parte ré. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que os descontos automáticos 

em conta corrente geram 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 liminar, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final o autor estaria sujeito a prejuízos irreparáveis ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar a 

não inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como a suspensão da cobrança referente aos débitos que 

tenham origem na relação jurídica discutida nestes autos, até julgamento 

final da ação, conforme indicado na petição inicial, devendo ser expedido 

o mandado necessário para que a requerida venha a demonstrar o 

cumprimento desta decisão no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar 

da intimação. Fixo, em caso de descumprimento, multa no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) a cada desconto efetuado em desacordo com a 

liminar concedida. Tendo em vista que o presente feito trata-se de relação 

consumerista e diante da constatação da hipossuficiência da parte autora 

no caso concreto, em razão de sua falta de conhecimento às normas 

técnicas e à informação, determino a inversão do ônus da prova, nos 

moldes do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Ante a premissa do artigo 54 da Lei 

9099/1995, postergo a análise da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 
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recurso. Designe-se a secretaria audiência de conciliação, conforme 

pauta do conciliador. Cite-se o (a) requerido (a) do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o (a) requerente, cientificando-o (a) de que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei 

nº 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte reclamada contestar, 

em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a contestação 

pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão as partes manifestar se 

pretendem produzir provas orais em audiência de instrução, inclusive, 

arrolando desde já testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o 

feito comportará o julgamento antecipado. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 

25 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-36.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

JOEL MIGUEL PINTO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAOLA FARESIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000207-36.2018.8.11.0012. REQUERENTE: JOEL MIGUEL PINTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de propriedade e de débito, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Joel Miguel Pinto em face do Estado de Mato 

Grosso, todos qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, a tutela 

provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela 

de urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, observo 

haver restada comprovada a verossimilhança das alegações iniciais, 

conforme passo a expor. Na inicial a parte promovente sustenta nunca ter 

adquirido o veículo Marca/Modelo 201103-GM/CHEVROLET C10, placa 

NYO136, motivo pelo qual o protesto efetivado pelo Estado, com a 

consequente inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

para fins de cobrança das despesas tributárias oriundas do referido 

veículo, são medidas indevidas. Alega que, em consulta aos dados do 

veículo, consta seu nome como sendo o proprietário do bem, com 

endereço declinado de Nova Xavantina/MT. Menciona residir há mais de 20 

(vinte) anos em Goiânia/GO, nunca tendo se deslocado até o município de 

Nova Xavantina/MT, desconhecendo o local em questão. Desta forma, 

pleiteia a declaração de inexistência de débito tributário e indenização por 

danos morais. Liminarmente, pugna pela retirada de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. A verossimilhança das alegações é demonstrada 

por meio da juntada dos comprovantes de endereço do autor, que 

evidenciam residir em Goiânia/GO, ao contrário do que consta na 

identificação do veículo (documento de ID 13671714 e 13671266). O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a negativação do nome 

gera abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos 

irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Ademais, considerando a existência da presente ação, em que se discute 

a validade ou não da cobrança dos tributos, concluo pela possibilidade do 

depósito de seu valor em juízo, não acarretando qualquer prejuízo às 

partes, uma vez que, ao final, a parte legítima poderá levantar os valores 

depositados (art. 300, § 1º, CPC). Ante o exposto, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora, a fim de determinar a suspensão da cobrança dos 

tributos do veículo Marca/Modelo 201103-GM/CHEVROLET C10, placa 

NYO136, em nome do autor, objeto da presente ação, até ulterior 

deliberação. Os efeitos da presente decisão ficam condicionados à 

comprovação de depósito judicial dos valores ora em discussão, quais 

sejam, R$ 1.340,46 (ID 13671226) e R$ 660,66 (ID 13671239). Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para depósito judicial. Após a comprovação de 

depósito judicial, expeça-se ofício ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

comunicando sobre o teor da presente decisão, a fim de que seja 

efetuado o cancelamento do protesto de ID 13671239 e a baixa da 

restrição no SERASA de ID 13671226. Ante a premissa do artigo 54 da Lei 

9099/1995, postergo a análise de eventual pedido para concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

interposição de recurso. Deixo de designar audiência de conciliação, 

tendo em vista o enunciado n°1, do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

do XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: 

Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Determino a citação da parte ré 

para, querendo, contestar o pedido formulado no prazo legal (30 dias), 

sob pena de revelia (art. 20 da Lei 9.099/95). Em tempo, oficie-se ao 

DETRAN/MT, solicitando envio de cópia integral do processo administrativo 

de transferência de propriedade do veículo Marca/Modelo 

201103-GM/CHEVROLET C10, placa NYO136, em nome de Joel Miguel 

Pinto, tendo como proprietário anterior Joaquim da Cunha Teles (ID 

13671266). Às providências. NOVA XAVANTINA, 25 de setembro de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88488 Nr: 1770-83.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Alexssandro Junges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 Ante o exposto, julgo procedente a denúncia a fim de condenar o 

acusado Diego Alexssandro Junges (brasileiro, solteiro, desempregado, 

CPF n. 051.211.861-26, RG n. 2398599-2 SSP/MT, nascido em 14/05/1998, 

filho de Mauro Junges e Carmen Evani Bronstrup Junger, natural de 

Marechal Candido Rondon/PR, residente e domiciliado na Rua B5, n. 361, 

Bairro Vila Nova, Paranatinga/MT), como incurso no crime previsto no 

artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28960 Nr: 1957-72.2010.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Rubens Apolônio da Silva, Maria Enete 

Gomes da Silva, Isaqueu Gomes da Silva, Julieta Gomes da Silva, Marilda 

Gomes da Silva Mendonça, Rosilda Gomes da Silva, Robson Gomes da 

Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a determinação de fl. 184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27754 Nr: 747-83.2010.811.0044

 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: Delurdes Minatto Dias

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 368 de 527



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se novo cálculo com base nos parâmetros fixados na sentença 

de fls. 42/44, abatendo o valor bloqueado/pago.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000724-42.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BECKER (REQUERENTE)

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000724-42.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ANA MARIA BECKER REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita. Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo 

legal. Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 4 de setembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000748-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

MACIEL MOREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000748-70.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: MACIEL MOREIRA VIEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Cite-se o requerido para contestar a ação, 

no prazo legal. Decorrido o prazo da contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga, 4 de setembro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000251-56.2018.8.11.0044-CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes da 

audiência redesignada para o dia: 04/12/2018 Hora: 15:00, na sala de 

conciliação do Juizado Especial, os quais deverão comparecerem na 

audiência acompanhado(s) das partes independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JHONE PEREIRA DA GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O, da audiência de conciliação designada para o dia: 04/12/2018 

Hora: 15:30, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000703-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA (ADVOGADO(A))

PAULO FAUSTINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZIEL SOARES LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 827 e seguintes do Código de Processo 

Civil, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua 

propriedade suficientes para a garantia da execução. Efetuada a penhora, 

o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando 

poderá oferecer embargos (art. 52, IX, da lei 9.099/95), por escrito ou 

verbalmente. Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para 

a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, 

devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento 

do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 17 

de setembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-68.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO LIMA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DARCI ALIEVI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS PRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos, etc. Diante da certidão negativa de intimação dos requeridos, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme a pauta do 

juízo. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 17 de setembro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO DE MATOS MARQUES (REQUERENTE)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos, etc. Cuida-se de reclamação cível c/c pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela ajuizado por ELEANDRO DE MATOS MARQUES em face 

de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, em síntese que seu nome foi 
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incluído nos órgãos de restrição ao crédito por uma dívida que 

desconhece. Ao final, requer liminarmente, que a parte reclamada exclua 

seu nome do banco de dados do SERASA/SPC. É o relatório. Decido. O 

artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência 

será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

tutela de urgência pode ser deferida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela 

provisória de urgência. Cite-se e notifique-se a parte reclamada de todo o 

teor da presente ação, bem como para que compareça perante este 

Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de 

conciliação, a ser designada por esta secretaria, advertindo-o de que o 

seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (art. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a 

parte reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 17 de setembro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000607-17.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000607-17.2018.8.11.0023. REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO REQUERIDO: ENZO RANGEL DE MENDONCA 

MEDEIROS Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do 

Código de Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo 

finalidade, servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, 

oficie-se solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato 

deprecado, devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000605-47.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI (EXEQUENTE)

CARLA CRISTINA BIANCONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000605-47.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: CARLA CRISTINA BIANCONI 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO VISTO. Cite-se o executado 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, a teor do que dispõe 

o art. 910 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000603-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO (EXEQUENTE)

JOSE CLAUDIO POLICARPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000603-77.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: JOSE CLAUDIO POLICARPO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Cite-se o executado 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, a teor do que dispõe 

o art. 910 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000628-90.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARILLY PESSOA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VALDEÃ DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000628-90.2018.8.11.0023. REQUERENTE: MARILLY PESSOA ARAUJO 

REQUERIDO: FRANCISCO VALDEÃ DE ARAUJO. Vistos. Se preenchidos 

os requisitos previstos no artigo 260 do Código de Processo Civil, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo a cópia da 

presente como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a 

complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000602-92.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO (ADVOGADO(A))

JOSE CLAUDIO POLICARPO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000602-92.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: JOSE CLAUDIO POLICARPO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Cite-se o executado 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, a teor do que dispõe 

o art. 910 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000601-10.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO (EXEQUENTE)

JOSE CLAUDIO POLICARPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000601-10.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: JOSE CLAUDIO POLICARPO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Cite-se o executado 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, a teor do que dispõe 

o art. 910 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000591-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (EXEQUENTE)

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000591-63.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Cite-se o 

executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, a teor do 

que dispõe o art. 910 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000590-78.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (EXEQUENTE)

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000590-78.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Cite-se o 

executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, a teor do 

que dispõe o art. 910 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000589-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (EXEQUENTE)

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000589-93.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. Cite-se o 

executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, a teor do 

que dispõe o art. 910 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000584-71.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAL MORAES PINTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000584-71.2018.8.11.0023. REQUERENTE: TATIANE PEREIRA SILVA 

REQUERIDO: EDIVAL MORAES PINTO DE OLIVEIRA Vistos. Se 

preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de Processo 

Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo a cópia 

da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a 

complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues - Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000633-15.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM (EXEQUENTE)

ALEXANDRE LOPES JARDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000633-15.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: ALEXANDRE LOPES JARDIM 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO VISTO. Cite-se o executado 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, a teor do que dispõe 

o art. 910 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000632-30.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LOPES JARDIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000632-30.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: ALEXANDRE LOPES JARDIM 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO VISTO. Cite-se o executado 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, a teor do que dispõe 

o art. 910 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000631-45.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LOPES JARDIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000631-45.2018.8.11.0023. EXEQUENTE: ALEXANDRE LOPES JARDIM 
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EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO VISTO. Cite-se o executado 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, a teor do que dispõe 

o art. 910 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000581-19.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO (ADVOGADO(A))

CLAUDIO PRATINE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000580-34.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MUINASKI FERRAZ (REQUERIDO)

SERGIO DA SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000576-94.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASCOALITO AIRES DE BRITO (REQUERIDO)

ALANDERSON AIRES DA SILVA (REQUERIDO)

EDEVAN CEZAR DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000634-97.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR MODESTO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000634-97.2018.8.11.0023. REQUERENTE: IVANIR MODESTO DA SILVA 

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO MT Intime-se a requerente para juntar aos autos 

certidão negativa Municipal, Estadual e Federal em nome da falecida Maria 

Fernandes da Silva – CPF nº 045.730.198-80, no prazo de 10 (dez) dias. 

Oficie-se à Caixa Econômica Federal e demais instituições financeiras 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a este Juízo eventuais 

valores depositados em nome da falecida Maria Fernandes da Silva – CPF 

nº 45.730.198-80 encaminhando cópia dos documentos pessoais. 

Oficie-se ao INSS para que informe se existem dependentes cadastrados 

em nome da falecida Maria Fernandes da Silva – CPF nº 45.730.198-80. 

Ingressando aos autos as informações, conceda-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me conclusos 

para novas deliberações. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000638-37.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUCIANA AGNER GALLO (REQUERIDO)

RUDIAR RIVERO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000574-27.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE GOMES NOGUEIRA ALVES (REQUERENTE)

ANDERSON MARINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOAQUIM NOGUEIRA SOARES E IZALTINA MOREIRA DOS 

SANTOS (REQUERIDO)

LUICIA MARIA MENDONÇA RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS D E S P A C H O Se 

preenchidos os requisitos do art. 260 do Código de Processo Civil, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da 

presente como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a 

complementação. Após o efetivo cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens, 

procedendo-se as devidas baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000567-35.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO APARECIDO CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS D E S P A C H O Se 

preenchidos os requisitos do art. 260 do Código de Processo Civil, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da 

presente como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a 

complementação. Após o efetivo cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens, 

procedendo-se as devidas baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000570-87.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINUANO REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS D E S P A C H O Se 

preenchidos os requisitos do art. 260 do Código de Processo Civil, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da 

presente como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a 

complementação. Após o efetivo cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens, 

procedendo-se as devidas baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000565-65.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIELSON PATRICK DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON GARBULHA DO PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS D E S P A C H O Se 

preenchidos os requisitos do art. 260 do Código de Processo Civil, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da 

presente como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a 

complementação. Após o efetivo cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens, 

procedendo-se as devidas baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000640-07.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

LUAN PEREIRA NUNES BONES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GERMANO BONES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS D E S P A C H O Se 

preenchidos os requisitos do art. 260 do Código de Processo Civil, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da 

presente como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a 

complementação. Após o efetivo cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens, 

procedendo-se as devidas baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42278 Nr: 455-30.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ZANETTE, MARISE IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914-MT

 Intime-se a parte autora para promover o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84954 Nr: 2156-16.2017.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDASIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:Ms 379, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8224, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-B, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184/A

 Intimem-se as partes para se manifestarem com relação aos extratos 

bancários do Autor no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72947 Nr: 1623-28.2015.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES BRITTES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

18.10.2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71990 Nr: 974-63.2015.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO VIDAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069-M,G

 LAURO VIDAL DOS SANTOS move AÇÃO DE INDENIZAÇÃO em face de 
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BANCO BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO.

As partes são capazes e estão devidamente representadas, não havendo 

preliminares ou prejudiciais de mérito para serem analisadas, declaro 

saneado o feito nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.Fixo 

os pontos controvertidos: comprovação dos descontos junto a conta 

corrente (ônus do Autor); comprovação da contratação (ônus do 

Requerido); comprovação do crédito em favor do Autor (ônus do 

Requerido).Diante dos argumentos do Autor e do Requerido, determino:1- 

Juntada pela parte Autora de extratos demonstrativos dos descontos em 

nome do autor no período;2- Juntada pela parte Requerida de cópia do 

contrato3- Juntada pela parte Requerida de ficha cadastral e 

documentos;4- Juntada pela parte Requerida de comprovante de 

transferência dos valores em favor do Autor Intimem-se as partes para 

apresentarem os documentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

julgamento antecipado da lide.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82753 Nr: 708-08.2017.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITALO MARTINS NASCIMENTO, MARIA JOSE 

MARTINS DE ASSUNÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438, HUMBERTO PEDRO DE MORAES - OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 708-08.2017.811.0023

CÓDIGO 82753

S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de indenização, ajuizada por FERNANDO RAIMUNDO DA 

SILVA JUNIOR em face de HITALO MARTINS NASCIMENTO e MARIA JOSE 

MARTINS DE ASSUNÇÃO.

A Autora intimada pessoalmente (fls.27) para dar andamento ao feito caiu 

inerte (fls.28).

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista a negligência da parte autora, que permaneceu silente, o 

abandono da causa resta evidente, devendo o ser declarada a extinção 

da presente ação.

Isto posto, com fundamento no artigo 485, inciso III e parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o 

processo diante do abandono da causa.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, sem honorários, 

considerando que não houve citação da parte requerida.

Transitada em julgado a presente, remetam-se os autos ao Contador 

Judicial para o cálculo das custas e despesas processuais.

Após, intime-se pessoalmente a parte Autora ao recolhimento no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de protesto e averbação no cartório distribuidor.

P. R. I. C.

Oportunamente, arquivem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83962 Nr: 1529-12.2017.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS CAUREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de bem, ajuizada 

por PEDRO ROCHA DOS SANTOS em face de OSEIAS CAUREO.Diante do 

exposto, intime-se pessoalmente o Autor, para que promova o 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000592-48.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CESAR GOMES PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO DECISÃO Processo: 1000592-48.2018.8.11.0023. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

WILLIAN CESAR GOMES PEREIRA Vistos. 1. Postergo a análise do pedido 

liminar de indisponibilidade dos bens formulado pela parte autora para 

após a apresentação da manifestação por escrito dos requeridos. 2. 

Notifique-se o requerido, para oferecer manifestação por escrito, que 

poderá ser instruída com documentos e justificação, dentro do prazo de 

15 (quinze) dias, (Lei nº 8.429/92, art. 17, § 7º). 3. Decorrido o prazo sem 

manifestação, voltem os autos conclusos para decisão acerca do 

recebimento ou não da inicial e análise do pedido liminar mencionado. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000552-66.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GOMES GIMENEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

Visto. Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora 

na inicial, mediante compromisso de não o retirar do território deste juízo, 

sem autorização. Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) 

dias pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual lhe será 

restituído o bem, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria de 

fato. Cientifique-se, ainda, a parte ré de que poderá contestar mesmo 

tendo quitada a dívida e caso entenda ter havido pagamento a maior do 

que lhe impunha a lei ou o contrato e desejar restituição (Dec.-Lei nº 

911/69, art. 3º, §§§ 2º, 3º e 4º, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 

02 de agosto de 2004). Anoto, desde já, que os prazos a que se referem 

os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Dec.-Lei nº 911/69, contam-se a 

partir da citação e não da execução da liminar, posto que a interpretação 

de tais dispositivos legais deve ser feita à luz dos princípios 

constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem 

como em consonância com os arts. 238 e 239 do CPC. Com efeito, é a 

citação que comunica ao réu que em face dele foi proposta demanda, a 

fim de que ele possa, querendo, vir se defender (CPC, art. 238). Além 

disso, para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu 

(CPC, art. 239), tudo isso sob pena de restarem violados os princípios do 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Segundo decidiu o 

STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593-MS), a Lei n.º 

10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais faculta ao devedor a 

possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais permite que ele 

pague somente as prestações vencidas. Para que o devedor fiduciante 

consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a integralidade da dívida, ou 

seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas (mais os encargos), no 

prazo de 5 dias após a execução da liminar. Desta forma, nos contratos 

firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 

2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de 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. Expeçam-se os 
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mandados necessários. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues - Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-33.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE VIEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000162-33.2017.8.11.0023; Valor causa: 

$5,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[PERDAS E DANOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: LUCAS HENRIQUE VIEIRA DE ABREU Parte 

Ré: REQUERIDO: ALTA FLORESTA MOTOS LTDA., MOTO HONDA DA 

AMAZONIA LTDA O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 25 de setembro de 2018. Atenciosamente. ROBERTA TORRES 

MOURAO VIEIRA Gestor(a) Autoirada SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-60.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CLEMENTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000242-60.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$174.38; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCAS CLEMENTE DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

TRIANGULO S/A Senhor(a): DECIO FLAVIO GONÇALVES TORRES FREIRE 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, 

tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) 

, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 18/10/2018, às 

16:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 25 de setembro de 2018. Atenciosamente, ROBERTA TORRES 

MOURAO VIEIRA Gestor(a) Autorizada SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-60.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CLEMENTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000242-60.2018.8.11.0023; Valor causa: 

$174.38; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCAS CLEMENTE DE ALMEIDA Endereço: RUA BRASÍLIA, AO LADO DO 

FERRO VELHO, S/N, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 Parte Ré: REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A 

Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO REQUERENTE, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

18/10/2018, às 16:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 25 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Gestor(a) Autorizada SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001416-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDICE CALIXTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001416-37.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

VALDICE CALIXTO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Haja vista a existência de litisconsórcio 

necessário passivo, intime-se o autor para que, no prazo de dez dias, 

emende a inicial fazendo incluir a pessoa de Maura Martins de Souza 

Reinoso, constando qualificação para que seja citada, na forma do art. 

114 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 24 de 

setembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA RAMALHO PAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001170-41.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA RAMALHO PAES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

06.12.2018, às 13h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 
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até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 24 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001186-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MOACIR ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001186-92.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MOACIR ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06.12.2018, às 

14h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes a intimação de 

outras testemunhas, devem depositar o rol, precisando-lhes o nome, 

profissão, residência e o local de trabalho, em até 10 (dez) dias antes da 

audiência, devendo ainda trazê-las independentemente de intimação, 

ressalvado, neste último caso, quando arroladas pela Defensoria Pública e 

pelo Ministério Público. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 24 de Setembro 

de 2018. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001220-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001220-67.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSEMAR SILVA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

06.12.2018, às 14h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 24 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000726-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CARMEN RIBEIRO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ICARO HERNANDES SANTOS GUIMARAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000726-08.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

CARMEN RIBEIRO DE ANDRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

06.12.2018, às 16h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 25 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164504 Nr: 2373-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE NUNES NANTES SALASAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63804 Nr: 4143-30.2011.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Saes França

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65472 Nr: 1512-79.2012.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaguar Auto Center e Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167882 Nr: 4060-67.2018.811.0013

 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: HILMA TEIXEIRA LI8MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer a execução 

da sentença, ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167275 Nr: 3765-30.2018.811.0013

 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: Carlos Santos Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Santos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se nos 

autos quanto a devolução do mandado de referencia 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132747 Nr: 471-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK MOTOS LTDA - ME , Jonas Hotts Teixeira, 

Clotildes Caetano da Silva Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlito Fernandes Neto - 

OAB:OAB/MT 18503

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora paramanifestar-se nos 

autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138770 Nr: 3143-82.2017.811.0013

 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: Hugo Manoel da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer a execução 

da sentença, ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109141 Nr: 5835-25.2015.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZZA RODRIGUES MARCAL

 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:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer a execução 

da sentença, ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145159 Nr: 5753-23.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer a execução 

da sentença, ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140816 Nr: 4007-23.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice de Andrade Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para inimar a parte autora para requerer a execução 

da sentença, ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 117851 Nr: 2822-81.2016.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EVA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para envia à conclusão para análise da petição de 

referencia 125.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163469 Nr: 1916-23.2018.811.0013

 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: MARCIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAEL - SOCIEDADE TÉCNICA E EDUCACIONAL 

DA LAPA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ZONARI 

LETCHACOSKI - OAB:18445

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140164 Nr: 3760-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114807 Nr: 1847-59.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D D DOS SANTOS ENCENHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101904 Nr: 2887-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA APARECIDA SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103175 Nr: 3402-48.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girdem Leandro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109883 Nr: 6124-55.2015.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMARTE BARBOSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165988 Nr: 3135-71.2018.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o executado foi citado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida, acrescidas de juros e multa, ou 

garantir a execução com oferecimento de penhora, e até a presente data 

não foi efetuado o pagamento, não foi oferecido bens a penhora, nem 

mesmo houve manifestação, sendo assim, abro vista dos autos ao 

exequente manifestar-se. Ainda em tempo, informo que o oficial de justiça 

encontra-se com segunda via do mandado para cumprir os demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141619 Nr: 4319-96.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITANILSON FIGUEIREDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se acerca da juntada do laudo 

pericial em ref.47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84059 Nr: 1519-37.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilseia de Souza Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Semear S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:96864/MG

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

2.881,06 (dois mil e oitocentos e oitenta e um reais e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 308/311. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.440,53 (um mil e 

quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.440,53 (um mil e quatrocentos e 

quarenta reais e cinquenta e três centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002179-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA LEONILDA PEREIRA DE SA (REQUERENTE)

JORGE ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002179-38.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: JORGE ALVES DE FREITAS. REQUERENTE: ROSALINA 

LEONILDA PEREIRA DE SÁ. Vistos. Analisando-se detidamente os autos, 

não vislumbro o comprovante de pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária, assim como eventual declaração de hipossuficiência econômica. 

É de conhecimento comum das partes que, em regra, as despesas devem 

ser recolhidas antecipadamente, ressalvadas as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça. Neste sentido, a parte autora, a 

despeito de ter requerido tal benesse, deixou de juntar aos autos a 

declaração de hipossuficiência econômica devidamente assinada. 

Portanto, INTIME-SE os autores, por meio de seus advogados, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar a inicial, na forma do art. 

321 do Código de Processo Civil, carreando aos autos a declaração de 

hipossuficiência econômica financeira para fins de análise do pleito 

relativo a gratuidade da justiça ou, no mesmo prazo, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (NCPC, art. 290). Após, PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001249-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA (ADVOGADO(A))

NEVITON DE FREITAS FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO GOBIRA DE SOUZA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001249-20.2018.8.11.0013 AUTOR: 

NEVITON DE FREITAS FARIA RÉU: GILDO GOBIRA DE SOUZA JUNIOR 

Vistos. CERTIFIQUE-SE o Cartório Distribuidor quanto ao recolhimento da 

taxa judiciária e custas processuais. Após, tornem os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001435-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. D. (AUTOR(A))

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001435-43.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS. AUTOR: M. L. F. D. RÉU: 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DOS SEGURO DPVAT S. A. 

Vistos. COLHA-SE parecer do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 

178, II, do NCPC), pelo prazo legal. Após, devolvam os autos concluso 

para ulteriores deliberações. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000878-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VEREDIANA PERONI LOSS (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO TAPIAS ALVES (REQUERIDO)

LUCAS TEIXEIRA PONCIO MARIA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000878-56.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VEREDIANA PERONI LOSS. REQUERIDO: TIAGO TAPIAS 

ALVES. Vistos. COLHA-SE parecer do Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, pelo prazo legal, a fim de que se manifeste no feito, 

especialmente sobre a preliminar aduzida na contestação de ID nº. 

14759040, que requer o envio dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Baixo Guandu-ES. Após, devolvam os autos concluso para 

ulteriores deliberações. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 25 de setembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BAZILIO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001305-53.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,137.50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de nº 15045472 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001285-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CHUVE (AUTOR(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001285-62.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$16,218.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA, CITAÇÃO, JUROS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação de nº 15143618 apresentada é tempestiva. Assim, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001633-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001633-80.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$38,536.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de nº 15493065 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001226-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EUDS MOURA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001226-74.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$44,411.12; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação de nº 14962890 apresentada é tempestiva. Assim, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001207-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUTY SIMAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001207-68.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$20,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, a contestação de nº 15093858 apresentada é 

tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 25 de 

setembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 92899 Nr: 4153-69.2014.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. Ferreira & Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - OAB:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

3.725,56 (três mil e setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 82 e 

verso. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.862,78 

(um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 1.862,78 (um mil e oitocentos e 

sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50841 Nr: 2162-34.2009.811.0013

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Apolinário de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, VINÍCIOS SEGATTO JORGE DA CUNHA - OAB:12.649

 Autos do processo nº. 2162-34.2009.811.0013

Cód. nº. 50841

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ELIAS 

APOLINÁRIO DE ALMEIDA.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 271/272, o Ministério Público 

requereu a extinção e arquivamento do feito, uma vez que o requerido já 

providenciou as medidas cabíveis para a reparação do dano ambiental 

encetado no Sítio Dois Corações, conforme determinado às fls. 100/101vº.

Outrossim, esclarece o órgão ministerial que a SEMA, após a análise e 

aprovação do projeto, caberá a ela, no momento da validação do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), verificar à completa reparação do dano ambiental 

causado, processo este que levará anos, não havendo motivo para 

prosseguimento do presente feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Considerando que o requerido já providenciou as medidas cabíveis para a 

reparação do dano ambiental causado, conclusão outra não se pode 

chegar senão de que a presente execução deve ser extinta nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência do cumprimento da sentença proferida nos 

autos, não há motivo que permita a continuidade da presente execução, 

motivo que a extinção do processo é medida de rigor.

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

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 10 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81095 Nr: 3263-04.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. Freitas Neres e Cia Ltda, Maira Souza 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3263-04.2012.811.0013

Código nº 81095

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 123/125, no 

montante de R$ 40.496,32 (quarenta mil, quatrocentos e noventa e seis 

reais e trinta e dois centavos), conforme cálculo de atualização acostado 

à fl. 126; sobre o CNPJ de nº 09.342.792/0001-57 e CPF de nº 

010.442.991-77; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 3 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001731-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO (ADVOGADO(A))

CEREALISTA DEMARCHI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDTOWN PARTICIPACOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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LACERDA DECISÃO Processo: 1001731-65.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CEREALISTA DEMARCHI LTDA – EPP. RÉU: MIDTOWN PARTICIPAÇÕES 

LTDA. Vistos. CEREALISTA DEMARCHI LTDA-ME. ajuizou a vertente 

AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA C/C TUTELA DE URGÊNCIA em face de 

MIDTOWN PARTICIPAÇÕES LTDA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Sustenta a parte autora que a requerida é vencedora em uma Ação 

de Reintegração de Posse, que tramitou perante a Segunda Vara Cível 

desta Comarca. Informa que a sentença de procedência foi mantida pelo E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e que dentre as demais 

medidas, a sentença determinou “a recolocação das cercas e dos marcos 

delimitatórios em seus locais de origem”. Diante do decisório, sustenta a 

parte autora que “a situação com a qual atualmente se depara a 

Requerente Cerealista Demarchi e que, em sendo retirada a cerca que 

separa a área da Requerida da estrada construída pelos seus 

antecessores e asfaltada com recursos da Autora e do Frigovale do 

Guaporé (que também pavimentou a estrada vicinal que demanda da BR 

174 até o início da estrada onde se busca a passagem forçada) e, mais, 

uma vez estendendo-se a cerca divisória da estrada vicinal até o limite do 

Frigorífico Frigovale do Guaporé, ficará a Autora sem qualquer acesso às 

suas futuras instalações, impossibilitando-a de adentrar à sua propriedade 

para a conclusão da montagem dos equipamentos, como demonstrado nas 

fotografias abaixo e, o que é grave, de não cumprir o prazo e demais 

cláusulas pactuadas ao TAC e ainda dar causa às medidas judiciais 

aventadas pelo Ministério Público, dentre elas a cessação, por 

determinação judicial, das atividades da Autora no prédio onde ainda hoje 

funciona a Cerealista”. Por tais razões, requer a concessão da tutela de 

urgência, para assegurar à autora a passagem já existente até sua 

propriedade, sem obstrução pelo réu. Requereu ainda a designação de 

audiência de mediação em busca de composição amigável. Caso não seja 

possível a transação, requer a procedência dos pedidos, com a 

condenação da requerida em custas e honorários advocatícios. Juntou 

documentos. Comprovante de pagamento de custas judiciais e taxa 

judiciária aos IDs nº. 14819494 e 14819517. E os autos vieram conclusos. 

É o relatório, fundamento e decido. Do disposto no art. 300, “caput”, do 

Novo Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pela requerente, a 

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

processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em 

inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no 

provimento jurisdicional. Desta forma, entendo que estão presentes os 

requisitos, a priori, para permitir a passagem forçada do autor na 

propriedade do réu, vez que o autor é o dono do prédio que não tem 

acesso a via pública, cabendo ao réu lhe dar passagem, sendo que a 

estrada já era usada para tal finalidade, não havendo qualquer dano, pelo 

menos por ora, para o réu, e por isso não justifica a prestação de caução, 

pelo menos, repito, por ora (caput do art. 1285, CC/02). Vale ressaltar que 

a passagem forçada se funda no direito de vizinhança, que nada mais do 

que é instituído em benefício do imóvel encravado e traz limitações ao 

direito de propriedade, fundadas no interesse público. Neste sentido, 

inclusive, a doutrina de Cristiano Chaves Faria e Nelson Rosenvald: 

“Trata-se de uma das mais rigorosas restrições de direito de vizinhança, 

como benefício reconhecido ao titular de prédio encravado, urbano ou 

rural. pressupõe que um imóvel esteja em situação de absoluto 

encravamento em outro, decorrente da ausência de qualquer saída para a 

via pública (art. 1.285 cc). nesta situação, objetivando conceder função 

social à propriedade encravada, a lei impõe que o proprietário vizinho 

conceda a passagem forçada, como uma espécie de imposição de 

solidariedade social conjugada à necessidade econômica de exploração 

do imóvel encravado, a fim de que não se torne improdutivo por 

inacessível. o proprietário encravado submeterá o outro proprietário, 

unilateralmente, a aquiescer à sua manifestação de vontade de constituir 

uma passagem, sem que a isso possa opor-se. explica Clóvis Beviláqua 

que ela se apresenta como espécie de desapropriação restrita e 

condicional, em benefício de um prédio particular, mas assentada na 

utilidade comum. para ensejar direito à passagem forçada, a doutrina 

tradicional exige que o encravamento seja absoluto, sem qualquer saída 

para via pública, fonte ou porto. havendo qualquer outra saída para a via 

pública, mesmo precária ou penosa, deverá o proprietário utilizá-la, pois o 

enorme sacrifício do vizinho apenas será exigido em expcionalíssimas 

circunstâncias de total impossibilidade de aproveitamento da coisa pelo 

seu titular. contudo, parece-nos que, nos tempos atuais, a penetração do 

princípio constitucional da função social da propriedade evoca a 

destinação coletiva da coisa, em benefício conjunto de seu titular e da 

comunidade, visando a uma finalidade econômica relevante. assim, mesmo 

que exista uma saída para a via pública, constatando-se dificuldade, 

insuficiência, inadequação ou, até mesmo, periculosidade do percurso, 

permiter-se-á ao magistrado interpretar o dispositivo de forma extensiva, 

concedendo ao proprietário necessitado outra saída para que seu imóvel 

tenha a sua utilização ampliada e possa atender ás necessidades de 

exploração econômica”. (Direitos Reais, Cristiano Chaves Faria e Nelson 

Rosenvald, ED. LUMEN JURIS, 2008, pag.452/453). Neste sentido, ainda, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PASSAGEM 

FORÇADA. Nos termos do caput e do § 1º art. 1.285 do CC, o dono de 

prédio encravado pode constranger o vizinho cujo imóvel mais natural e 

facilmente se prestar à passagem. Na hipótese dos autos, restou 

incontroverso que o imóvel dos autores está encravado. Ademais, o fato 

de um dos autores ter sido o antigo proprietário do imóvel do réu, 

demonstrando a utilização de passagem por esta área ao terreno 

encravado, é indicativo relevante de se tratar de passagem mais natural e 

fácil ao bem encravado. Assim, recaía ao réu o ônus de demonstrar a 

existência de outra passagem que atendesse a tais condições, o que não 

atendeu a contento. As provas produzidas corroboram a pretensão dos 

autores, impondo-se a manutenção da sentença de procedência do 

pedido. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70064350093, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Antonio Angelo, Julgado em 26/11/2015)”. (TJ-RS - AC: 70064350093 RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 26/11/2015, Décima 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/12/2015). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Para tanto, DETERMINO que o réu se 

abstenha de criar qualquer entrave para passagem do autor até à sua 

propriedade, localizada na zona rural de Pontes e Lacerda, no Km 232 da 

BR 174, ao lado do Frigorífico Frigovale do Guaporé. Antes de prosseguir 

na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 24 janeiro de 2019, 

às 14h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de setembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001086-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO DONIZETH DOS SANTOS (REQUERENTE)

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001086-40.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ARMANDO DONIZETH DOS SANTOS RÉU: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. ARMANDO DONIZETH DOS SANTOS, 

nos autos qualificados, ajuizou AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL, para que seja retificado o seu assento de nascimento, a fim de 

constar a grafia correta de seu nome e de sua genitora, devendo ser 

registrado como Armando Donizeth Ramazzotte dos Santos e Leonor 

Ramazzotte dos Santos, respectivamente. Com a inicial, juntou os 

documentos de folhas retro. Com vista dos autos, o Ministério Público 

pugnou pelo regular prosseguimento processual independentemente de 

sua manifestação (id. 15508972). E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. Os documentos acostados à inicial 

apontam que, verdadeiramente, na certidão de nascimento do autor (id. 

15335028), o nome de solteira de sua genitora era Leonor Ramazzotte e, 

após casada, passou a se chamar Leonor Ramazzotte dos Santos, 

todavia, no registro de nascimento do autor, foi registrado o nome de sua 

genitora como Leonora Alves dos Santos, portanto, incorretamente. Nesta 

toada, há evidente equívoco no assento de nascimento do autor, na 

medida que deveria constar o nome de casado de sua genitora, Leonor 

Ramazzotte dos Santos, cuja pretensão é procedente. Quanto ao 

acréscimo do patronímico materno, entendo que não há qualquer óbice à 

pretensão formulada. Isto porque, é razoável que o autor queira ostentar o 

sobrenome da mãe. Como é sabido, o nome da pessoa constitui direito 

personalíssimo, nos termos do art. 16 do Código Civil, que dispõe que toda 

pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o 

sobrenome. Com efeito, a alteração pretendida não acarreta, ao meu ver, 

insegurança jurídica, uma vez que a providência alvitrada não é a de 

supressão ou afastamento dos laços de família, mantendo a identificação 

da ancestralidade,. À evidência, restou demonstrada a ausência de 

prejuízo a terceiros, ou à sociedade. No mais, a Lei de Registros Públicos 

nada dispõe acerca da ordem dos sobrenomes dos genitores no nome 

dos filhos, não havendo qualquer ofensa ao princípio da legalidade estrita 

que rege o sistema dos registros públicos. Sobre o tema é o entendimento 

da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CÍVIL. ACRÉSCIMO DO 

PATRONÍMICO MATERNO. POSSIBILIDADE. ORDEM DOS PATRONÍMICOS. 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. 

Considerando que a Lei de Registros Públicos nada dispõe acerca da 

ordem dos sobrenomes dos genitores no nome dos filhos, não há óbice 

algum a que o patronímico materno seja incluído ao final do nome apelante 

(mantendo-se os do genitor), não representando tal pleito ofensa alguma 

ao princípio da legalidade estrita que rege o sistema dos registros 

públicos. Precedentes do STJ. (REsp 1323677/MA). DERAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível nº 70068684117, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

19/05/2016)”. Deste modo, sabe-se que o art. 109 da Lei nº 6.015/1973 

permite que se restaure, supra ou retifique assentamento no registro civil. 

Seu conteúdo, por sua vez, deve corresponder à realidade dos fatos e 

essa realidade decorre do conjunto de todas as informações contidas no 

registro ou averbação. Se alguma das informações é incorreta, 

necessária sua correção, para que o registro ou averbação represente 

um retrato da realidade o mais fiel possível. Dessa forma a retificação no 

assento de nascimento do autor, é medida que se impõe. Pelo exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução de mérito, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e DECLARO a 

extinção do processo. DETERMINO seja procedida a retificação requerida, 

no assento de nascimento do autor, a fim de se chamar-se “ARMANDO 

DONIZETH RAMAZZOTTE DOS SANTOS”, e, por fim, retificar o nome de 

sua genitora para “LEONOR RAMAZZOTTE DOS SANTOS”, devendo ser 

oficiado ao Cartório respectivo, consoante id. 15335028 para adoção das 

providências que se fizerem necessárias. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001948-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001948-11.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RÉU: EVANILDO 

DE MELO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – ajuizada pelo BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificado no 

feito, em desfavor de EVANILDO DE MELO, também qualificado. Carreou à 

inicial os documentos de folhas retro. Em decisão proferida nos autos (id. 

15293595), determinou-se a emenda da inicial para o fim de ser comprovar 

o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, além de comprovar a 

constituição em mora do requerido, sendo a última determinação não 

atendida pelo autor (id. 15391408). Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do 

relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi 

determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, 

segundo consta dos autos, o autor não cumpriu a ordem desde juízo, 

deixando de efetuar as correções necessárias para o bom andamento do 

feito. De partida, cumpre esclarecer que a mora da parte devedora deve 

ser comprovada concomitantemente com o ajuizamento da ação de busca 

e apreensão, sendo que tal providência já deveria ter sido adotada, 

regularmente. Logo, incumbia ao autor diligenciar a fim de notificar 

extrajudicialmente o devedor, constituindo-o em mora, por meio do envio e 

entrega no endereço constante do contrato e, na hipótese de restar 

infrutífera, promover o protesto do título. Nesta toada, não há o que se 

falar em validade da notificação sem que ela tenha sido entregue no 

endereço contratualmente previsto. Nesse sentido, segue a ementa de 

julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO 

ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 

"AUSENTE" - TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço 

constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" não é 

suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 122444/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).” No mais, o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em reiterados julgamentos, 

fixou o entendimento que a ausência de demonstração da regular 

constituição em mora consubstancia-se em verdadeiro pressuposto 

processual, cuja ausência, se não for sanada no prazo do qual a parte 

dispõe para emendar a inicial, enseja a extinção do processo sem 

resolução no mérito. Nesse sentido, trago à baila a ementa do seguinte 

julgado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA E CASSADA 

- BEM NÃO LOCALIZADO E NÃO APREENDIDO – PRELIMINAR DE 

VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 55 e 58 do CPC REJEITADA – CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO. 1. Recurso de Apelação Cível 

interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC, tendo em vista ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Preliminar de nulidade da 

sentença pela falta de julgamento simultâneo das ações de busca e 
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apreensão e revisional de cláusulas rejeitada. 3. A constituição do 

devedor em mora não foi comprovada. A notificação extrajudicial foi 

enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos de Porto de 

Pedras-Alagoas para um dos endereços declinados no contrato, com 

retorno da correspondência por duas vezes. Posteriormente, o Apelado 

foi cientificado do protesto por meio de Edital publicado em jornal local. 

Notificação extrajudicial inválida. 4. A matéria em debate na Apelação já foi 

analisada pelo TJMT e STJ, em sede de Agravo de Instrumento e Recurso 

Especial, respectivamente. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.” 

(Ap 76621/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 

12/09/2017)” Neste panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo 

único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, 

indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, IV, do 

NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo 

único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC, observando-se, 

todavia, o recolhimento já efetuado e comprovado nos autos. Sem 

condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação da ré. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e PROMOVA-SE o arquivamento dos 

autos, mediante as baixas e anotações necessárias. Pontes e Lacerda, 25 

de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001217-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

ESMERINDA VALDIVINA DA SILVA RULLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001217-15.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ESMERINDA VALDIVINA DA SILVA RULLI. Vistos. 

ESMERINDA VALDEVINA DA SILVA, nos autos qualificados, ajuizou 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, para que seja retificado o 

seu assento de casamento, a fim de constar a grafia correta de seu 

sobrenome e do nome de sua mãe, passando de Valdevina para Valdivina, 

e de Esmerinda para Almerinda, respectivamente. Com a inicial, juntaram 

os documentos de folhas retro. Com vista dos autos, o Ministério Público 

pugnou pelo regular prosseguimento processual independentemente de 

sua manifestação (ID nº. 14467685). E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. Os documentos acostados à inicial 

apontam que, verdadeiramente, na certidão de casamento da autora (ID 

nº. 13988783), constou o seu nome como sendo Esmerinda Valdevina da 

Silva ao invés de Esmerinda Valdivina da Silva, e o de sua mãe como 

Esmerinda Valdevina da Silva, ao invés de Almerinda Valdivina da Silva. 

Todavia, tal equívoco pode ser retificado, especialmente à vista dos 

demais elementos probatórios constante dos autos, na medida em que 

existem outros documentos que apontam a grafia correta do nome de sua 

genitora como sendo Almerinda Valdivina da Silva. Deste modo, sabe-se 

que o art. 109 da Lei nº 6.015/1973 permite que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no registro civil. Seu conteúdo, por sua vez, deve 

corresponder à realidade dos fatos e essa realidade decorre do conjunto 

de todas as informações contidas no registro ou averbação. Se alguma 

das informações é incorreta, necessária sua correção, para que o 

registro ou averbação represente um retrato da realidade o mais fiel 

possível. Dessa forma a retificação no assento de casamento da autora, a 

fim de alterar o seu nome para Esmerinda Valdivina da Silva, e o nome de 

sua genitora para Almerinda Valdivina da Silva, é medida que se impõe. 

Outrossim, destaco que não há qualquer indício que a alteração possa 

prejudicar direitos de terceiros. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, e DECLARO a extinção do processo. 

DETERMINO seja procedida a retificação requerida, no assento de 

casamento da autora, a fim de constar o nome da autora como sendo 

Esmerinda Valdivina da Silva, e o de sua genitora como sendo Almerinda 

Valdivina da Silva, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais de Rubinéia, Estado de São Paulo, para adoção das 

providências que se fizerem necessárias. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, MT, 24 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57243 Nr: 2808-10.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Vistos em correição.

Considerando a certidão acosta à fl. 104 (Ref. 30), dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114098 Nr: 1616-32.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Santiago Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT

 Vistos em correição.

Considerando a certidão acosta à fl. 118 (Ref. 67), dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147979 Nr: 7036-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ferreira de Menezes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/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
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Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 

2019 às 17h00min.

Intimem-se réu, vítima, 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.: 95850 Nr: 276-87.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Santi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/O

 Vistos em correição.

Considerando os preliminares arguidas por ocasião da apresentação da 

resposta à acusação por parte do denunciado, DÊ-SE vista ao Ministério 

Público para que se manifeste no que entender de direito.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170619 Nr: 5036-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikon Sulivan Santana Oliveira, Cristiane de 

Souza Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 Vistos em correição.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido os acusados devidamente citados e ofereceram 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: às fls. 55/56 consta o Termo de Exibição e Apreensão 

e nele estão incluídos uma Pistola Bersa (argentina) Ballester Molina Cal. 

.45 Auto Oxidado N° Série 107757, bem como duas munições intactas. 

Calibre 45, sendo ambas enviadas para perícia (fl. 67). Assim, deixo de 

dar-lhes destinação neste momento, para fazê-lo em momento oportuno.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/11/2018, às 

14h00min.

Intimem-se os réus, vítimas, testemunhas, Ministério Público, Defesa 

Técnica e Defensoria Pública.

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.: 90304 Nr: 2040-45.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/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.: 100472 Nr: 2320-79.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705

 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.: 173345 Nr: 6163-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Barbosa Freitas, Orivaldo Aires 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIO FERNANDO GUEDES 

JUNQUEIRA FERREIRA - OAB:24635, Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição.

Considerando o teor da certidão de ref. 16, INTIME-SE o causídico indicado 

pelo acusado Orivaldo Aires Soares, via DJE, para que apresente 

Resposta à Acusação, dentro do prazo legal.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000161-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VIEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000162-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CORROCERIAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MARANHO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000688-93.2018.8.11.0013. REQUERENTE: DAYANE MARANHO 

FERNANDES REQUERIDO: RAFAEL MARTINS DA SILVA Intimação das 

partes para que compareçam em audiência de instrução para 27/11/2018 

às 13:30 horas, na sala de audiências do Juizado Especial. Na 

oportunidade, as testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, nos termos do 

artigo 34 da Lei 9.099/95. Sendo necessário intimação das testemunhas, a 

parte deverá formalizar requerimento, conforme parte final do dispositivo 

acima citado. PONTES E LACERDA, 24 de setembro de 2018. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PEREIRA FERRARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000046-23.2018.8.11.0013. REQUERENTE: RITA PEREIRA FERRARI 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Intimação da parte autora 

para que se manifeste acerca das informações juntadas aos autos ID 

13085379. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA 

DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000426-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

GENEIR GOMES CLEMENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de 1000426-80.2017.8.11.0013 REQUERENTE: GENEIR GOMES CLEMENTE 

REQUERIDO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc... Face o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do 

CPC. Expeça-se alvará conforme dados já informados no processo. PRI. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 25 de setembro de 2018. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-47.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MAYRLA THANDRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA DO NASCIMENTO & ANTONELLI LTDA - EPP (REQUERIDO)

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010959-47.2015.8.11.0013. REQUERENTE: AIRTON LEMES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BARBOSA DO NASCIMENTO & ANTONELLI LTDA - EPP 

Vistos, etc... Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, 

com fulcro no art.924, II do CPC. Diante a informação nos autos de que 

houve a composição entre as partes, e o autor requereu levantamento dos 

valores penhorados em favor do Executado, defiro o requerido. 

Expeça-se alvará conforme dados já informados no processo. PRI. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 25 de setembro de 2018. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000028-70.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000028-70.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC... Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. RECEBO a 

presente, de forma que declaro a procedência da ação, e ainda, homologo 

as certidões de credito constante nos autos. HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. O cálculo de liquidação do débito será realizado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Realizados 

os cálculos, expeça-se RPV ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. Fica condicionada a expedição do alvará de 

levantamento de valores ao prévio depósito em definitivo na Secretaria do 

original do título executivo, mediante certidão nos autos, o qual deverá ser 

remetido ao executado (Fazenda Pública), para controle. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Defiro à parte exequente 

o benefício da justiça gratuita. Isento o executado. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000807-88.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA IZABEL VENTURA (REQUERENTE)

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000807-88.2017.8.11.0013. REQUERENTE: IRIA IZABEL VENTURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Recebo a 

manifestação ID 13748988, que salienta que houve equivoco na sentença 

ID 13532430, onde fundamentou a extinção do feito no art. 924, II, CPC, 

sendo que houve nos autos reconhecimento de incompetência deste juízo 

para processar e julgar a presente, ante a necessidade de prova pericial. 

Acolho os embargos de declaração diante do equívoco da sentença. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que os Embargos de 

Declaração merecem ser acolhidos. Posto isto acolho os Embargos 

Declaratórios 13748988, para fazer esclarecer na sentença não houve o 

julgamento do mérito ante a incompetência dos Juizados Cíveis, de forma 

que retifico a fundamentação utilizada, para fazer constar que a sentença 

fora prolatada com fulcro no art. 485, IV, CPC. Após o trânsito em julgado, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WELIDA LINE SOUZA PESCADA ROSA (REQUERENTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000081-80.2018.8.11.0013. REQUERENTE: WELIDA LINE SOUZA 

PESCADA ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc... Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

fulcro no art.924, II do CPC. Intime-se o autor por meio de seu advogado 

constituído nos autos (DJE), para que informe os dados bancários. Após, 

Expeça-se alvará. PRI. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-19.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA NETO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000012-19.2016.8.11.0013. REQUERENTE: DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA 

NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc... Face 

o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça alvará conforme dados bancários informados 

junto ao ID 14778286. 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, 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000590-45.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EBER DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc... Face o cumprimento 

da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará conforme dados bancarios já informados junto ao ID 

15121362. 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, 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-91.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

AKITAFACIL.NET (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010484-91.2015.8.11.0013. REQUERENTE: VERIDIANO LOPES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AKITAFACIL.NET Vistos em Sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela reclamante, alegando que ao ser a 

sentença prolatada extinguiu o feito de forma que “não foram realizados 

todos os atos executórios existentes. Assim, imprescindível que a decisão 

de extinção seja reformada, abrindo vistas ao Exequente para dar 

prosseguimento à Execução”. Requer, por fim, o acolhimento dos 

Embargos de Declaração, e prosseguimento da ação. DECIDO. Recebo os 

presentes como Embargos de Declaração para analisar os pontos 

suscitados pela parte Reclamante, ora Embargante. Instado a apresentar 

contrarrazões o Embargado não se manifestou. Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que 

esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se prestam eles a 

aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas visa sanar 

determinado ponto. Analisando-se as questões postas em discussão nos 

presentes Embargos, concluo que o mesmo merece provimento, haja vista, 

que razão assiste à Embargante no que pertine decisão precoce que 

extinguiu o feito, sem que a parte autora fosse intimada para requerer o 

que de direito. Pelo Exposto, diante da doutrina apresentada, Julgo 

Procedente os presentes Embargos de Declaração, de forma que revogo 

a sentença prolatada junto ao ID 11301061. Fica o autor intimado (DJE) 

para dar prosseguimento na execução. P.R.I.C Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 
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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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-63.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000356-63.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ADEMIR SOARES DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte reclamante, alegando que há na sentença 

prolatada contradição/obscuridade, asseverando que a decisão 

fundamentou-se na existência de áudio e contratação de cartão de 

credito, embora os autos versem sobre linha telefônica e não há qualquer 

juntada de áudios pela reclamada. Requer, por fim, o acolhimento dos 

Embargos de Declaração, para “corrigir o erro material se assim o 

entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o 

julgado”. DECIDO. Conheço os presentes Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados contraditórios/obscuros pela 

Embargante. Instado a apresentar contrarrazões a embargada se 

manifestou favorável à conservação da sentença. Alega o embargante 

“que inexiste qualquer comprovação que a inscrição do nome do autor se 

deu de forma devida, ou seja, não existe nos autos qualquer áudio 

comprovando a contratação do ‘Cartão de Crédito’. Nobre Julgador o caso 

em vertente trata-se de uma linha telefônica que deve ter sido solicitada 

por alguém em nome do autor, e não de um cartão de crédito”. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se 

prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas 

visa sanar determinado ponto. Analisando-se as questões postas em 

discussão nos presentes Embargos, concluo que o mesmo merece 

provimento parcial, haja vista, existir o suscitado erro material, vez que 

não há nos autos os aludidos áudios, e ainda que se trata de linha 

telefônica. Pois bem, em que pese as argumentações, ao suprir tal erro 

material, ainda assim a parte dispositiva da sentença merece ser mantida 

nos seus extados termos proferidos, vez que a fundamentação para tal 

não terá alteração substancial. O trecho da sentença ora impugnado 

menciona: “Citada a Parte requerida apresentou contestação 

comprovando que a inscrição se deu de forma devida em virtude de 

inadimplemento da autora, inclusive, anexando aos autos audios a cerca 

da contratação do cartão de crédito e outros documentos que comprovam 

a contratação pelo requerente e a legalidade da inscrição no rol de maus 

pagadores”. Ainda que seja declarado nulo o trecho “áudios a cerca da 

contratação do cartão de crédito”, eis que destaca “outros documentos 

que comprovam a contratação”. Desta forma friso que tais “outros 

documentos”, consistem em diversas faturas, relatórios de utilização da 

linha telefônica, tela que comprovam diversos pagamentos e a 

inadimplência que gerou a negativação. Por quanto, os embargos de 

declaração são parcialmente procedentes, de forma que o trecho 

impugnado passa a ter a seguinte redação: “Citada a Parte requerida 

apresentou contestação comprovando que a inscrição se deu de forma 

devida em virtude de inadimplemento da autora, inclusive, anexando aos 

autos faturas, relatórios de utilização da linha telefônica, telas que 

comprovam diversos pagamentos e a inadimplência do autor a cerca da 

utilização dos serviços de telefonia e outros documentos que comprovam 

a contratação pelo requerente e a legalidade da inscrição no rol de maus 

pagadores”. – GRIFEI/NEGRITEI Ademais, consoante se observa, as 

alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o mérito 

da decisão, conferindo-lhe efeito infringente o que, em princípio, desnatura 

as finalidades daquela. Revela, em essência, o embargante, a pretensão 

de reformar o decisum, o que é inviável de ser revisado em sede de 

embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 

1.022 do CPC. Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, e com 

fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oposto pelo Embargante, já qualificado nos autos, de forma 

que supriu-se o erro material, e manteve-se inalterada o dispositivo da 

decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000390-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FELIPE CARLOS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000390-04.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC... Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Acolho as 

manifestações retro da executada e exequente, visto que houve equivoco 

na juntada de sentença nestes autos que ainda estava em fase inicial. 

Assim, registro a nulidade do ID 14490425 (Sentença), uma vez que não 

houve oposição de embargos contra sentença, visto que esta nem havia 

sido prolatada, e ainda, por não haver motivo em condenação por danos 

morais. Por oportuno, RECEBO a presente, de forma que declaro a 

procedência da ação, e ainda, homologo as certidões de credito constante 

nos autos. HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. O cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do 

Provimento nº 11/2017-CM. Realizados os cálculos, expeça-se RPV ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. Fica 

condicionada a expedição do alvará de levantamento de valores ao prévio 

depósito em definitivo na Secretaria do original do título executivo, 

mediante certidão nos autos, o qual deverá ser remetido ao executado 

(Fazenda Pública), para controle. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição. Defiro à parte exequente o benefício da justiça 

gratuita. Isento o executado. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010510-89.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE FANTE NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA MENDES AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de 8010510-89.2015.8.11.0013 REQUERENTE: ALICE FANTE NUNES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LUANA MENDES AGUIAR D E C I S Ã O Vistos em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 387 de 527



Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de execução de sentença, 

após deferida a penhora BACENJUD, e sendo infrutífera, a parte autora 

fora instada a se manifestar e quedou-se inerte, estando o feito paralisado 

a mais de 30 (trinta) dias. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que 

a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de prévia 

intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ainda, nos termos do art. 53, §4, temos a seguinte previsão: § 

4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Assim, consonante a certidão de que a parte fora devidamente 

intimada para manifestar, e ainda, visto não ter se encontrado bens 

penhoráveis, medida que se impõe é a extinção do feito. Isto posto, 

JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. Intime-se o AUTOR para que compareça à 

secretaria deste Juizado para que retire os documentos originais, caso 

tenho os depositado em cartório, e ainda, para que retire Certidão de 

Dívida a ser confeccionada pela gestora. P.R.I.C Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000678-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000678-49.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NILCE DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausente 

questões preliminares, passo a analise do mérito. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Pretende a parte reclamante a declaração de inexistência de 

debito cumulada com indenização por danos morais, sustentando que a 

empresa requerida negativou seu nome indevidamente. Requer inversão 

do ônus da prova, benefícios da justiça gratuita, condenação em danos 

morais, e tutela antecipada. Dentre os documentos acostados pelo autor 

verifica-se extrato do SERASA, demonstrando a existência de restrição 

em nome da autora (ID 13237326), e ainda declaração de quitação anual 

referente ao ano de 2017 da UC 6/450284-5. Em defesa a requerida alega 

a exigibilidade do débito ante a regularidade da fatura referente ao 

consumo do mês 03/17, esclarecendo ser geração de fatura final quando 

ocorre o pedido de cancelamento. Assim, requereu-se a revogação da 

liminar concedida, e ainda formulou pedido contraposto. A requerida 

esclareceu que fato quanto a UC 6/450284-5, não há qualquer debito em 

aberto, mas que a autora possuía em seu nome outra unidade 

consumidora sob o numero 6/450285-2, e esta sim possui debito em 

aberto. Anexou documentos e citou legislação e jurisprudência que 

apontam para a regularidade da cobrança. Desta forma, não assite razão 

a parte reclamante. Os fatos afastam a pretensão de indenização por 

dano moral. NESTE SENTIDO: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

708.999 - MS (2015/0105017-9) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO AGRAVANTE : SONIA GUIMARAES DE LIMA PAULO 

ADVOGADO : FELIPE RAMOS BASEGGIO E OUTRO (S) - MS008944 

AGRAVADO : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVOGADOS : FLÁVIO GONÇALVES SOARES - MS014443 

EDSON HENRIQUE DA C CARDOSO E OUTRO (S) - MS014869 

AGRAVADO : ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO ADVOGADO : 

SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. 

AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR PROVIMENTO AO 

RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SONIA 

GUIMARÃES DE LIMA PAULO contra decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso do Sul que inadmitiu o seu recurso especial 

manejado em face do acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADO - FATURA DE 

CONSUMO FINAL SOLICITADA PELO CONSUMIDOR - NÃO PAGAMENTO - 

INSCRIÇÃO DEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pedido de 

consumo final da energia consumida e não paga pelo consumidor. 11. A 

ausência de pagamento da fatura de consumo final legitima a cobrança e a 

inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, não 

havendo falar em indenização por danos morais.(e-STJ fl. 180) Opostos 

embargos de declaração, foram rejeitados. (e-STJ fls. 212/217) Nas 

razões do recurso especial, a parte recorrente apontou violação ao artigo 

535, II, do Código de Processo Civil de 1973. Sustentou negativa de 

prestação jurisdicional pela rejeição dos embargos de declaração. Afirmou 

que o aresto combatido foi omisso ao fundamentar a legalidade da 

cobrança da segunda fatura da conta de energia. É o relatório. Passo a 

decidir. A pretensão recursal não merece acolhida. Inicialmente, esclareço 

que o juízo de admissibilidade do presente recurso será realizado com 

base nas normas do CPC/1973 e com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (cf. Enunciado 

Administrativo n. 2/STJ). No tocante à suposta ofensa ao art. 535, II, do 

CPC, não há se falar em nulidade por omissão, tampouco negativa de 

prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com 

fundamentação suficiente a controvérsia. O Tribunal de origem, no caso, 

julgou com fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua 

apreciação, pronunciando-se nos seguintes termos: Em que pese os 

valores das faturas serem os mesmos, em contato telefônico (0800 722 

7272), nesta data, obtive informação de que o consumo final das unidades 

é feito pelo consumo aferido no medidor e informado pelo consumidor ou 

pela média dos últimos doze meses de consumo, ou pela média do número 

de meses em que o medidor estava no nome do consumidor, neste caso, 

dois meses. Analisando as duas faturas emitidas no mês de maio (f.15 e 

f.17), verifica-se que a unidade consumidora em questão só registrou 

consumo nos meses de março e abril de 2009, não havendo histórico de 

consumo dos meses anteriores. Assim, o consumo final, neste caso, foi 

feito pela média de consumo dos últimos dois meses, ou seja, abril e maio 

de 2009. Neste caso específico, o consumo do mês de abril foi de 100 

KWh e de maio também foi de 100 Kwh, logo, a média de consumo dos 

últimos dois meses é de 100 KWh. o que justifica a emissão de fatura de 

consumo final no mesmo valor. Assim, não houve ilegalidade na cobrança. 

Corroborando isso, tem-se o fato de que a autora, apesar de afirmar que 

pediu o consumo final, em nenhum momento afirmou ter pago referida 

fatura, tendo se insurgido apenas contra o fato de haver duas faturas 

com o mesmo valor para pagamento. Assim, embora a autora assuma ter 

solicitado o consumo final, mas conteste o valor cobrado, ela não traz aos 

autos comprovação de que tenha realizado, a tempo, o pagamento 

referente ao consumo final, somente vindo a fazê-lo após saber que seu 

nome estava inserido nos cadastros de restrição ao crédito. Portanto, 

neste caso especifico, não houve cobrança em duplicidade. A 

inadimplência da autora se deu pelo fato de não ter pago a fatura de 

consumo final da unidade consumidora registrada em seu nome.(e-STJ fl. 

182) Tangente à alegada negativa de prestação jurisdicional, agiu 
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corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios 

por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, 

ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação. 

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este decisum estará 

sujeito às normas do CPC/2015 (cf. Enunciado Administrativo n. 3/STJ). 

Ante o exposto, com base no art. 932, inciso IV, do CPC/2015 c/c a 

Súmula 568/STJ, conheço do agravo para, desde logo, negar provimento 

ao recurso especial na parte conhecida. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de 

outubro de 2016. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator 

(STJ - AREsp: 708999 MS 2015/0105017-9, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 14/10/2016) – 

grifei/negritei Conforme entendimento jurisprudência do STJ acima, 

havendo legalidade na cobrança e provas de que a Unidade Consumidora 

estava em nome da autora, é legitima a negativação ante o não 

pagamento. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será 

o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO C/C 

DANOS MORAIS proposta por NILCE DOS SANTOS SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda/MT, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000346-82.2018.8.11.0013. REQUERENTE: BENEDITO FERNANDO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR – INEPCIA DA INICIAL / APLICAÇÃO DA SUMULA 

385 STJ Inicialmente o reclamado arguiu a preliminar de inépcia da inicial, 

por aduzir que a parte não juntou aos autos comprovação necessária 

para provar seu domicilio. No entanto, rejeito tal preliminar por verificar que 

o autor anexou as provas pertinentes, que comprovam ser este foro 

competente para apreciar a presente demanda. Rejeito a preliminar. A 

parte reclamada suscitou ainda a aplicação da Sumula 385 STJ, aduzindo 

que há em nome do requerente outra negativação e que não fez prova de 

estar ajuizando ação mencionada na inicial, porem, em impugnação a 

contestação a parte autor anexou copia do processo. Rejeito. 

FUNDAMENTO E DECIDO Após análise da preliminar, passo à análise do 

mérito. Os pedidos do autor são procedentes. Considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. In casu, 

trata-se de ação de Indenização por Danos Morais requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada a indenizar em virtude de 

negativação indevida, visto desconhecer tal cobrança que ensejou a 

restrição em seu nome, pugna pela inversão do ônus da prova nos termos 

do CDC. A empresa reclamada nega as disposições, informa que houve a 

contratação dos serviços e que o debito é regular e a negativação é 

devida; anexou algumas faturas, das quais verifica-se que o titulo a 

linha/conta é pessoa diversa ao que propõe esta demanda. Infere-se das 

faturas o nome de BENEDITA FERNANDA DA SILVA, vez que o autor é do 

gênero masculino BENEDITO FERNANDO DA SILVA,. Ao final pugnou pela 

improcedência da ação por defender estar ausente o dano moral. Pois 

bem. Em que pese as alegações da reclamada verifico que embora faça 

menção na peça contestatória a contratação lícita, não juntou ao processo 

prova cabal desta, não passando de mera conjectura defensiva, além de 

que as faturas, relatórios de consumos e print de telas, trazem dados 

incompatíveis com os dados do autor. No entanto, há prova nos autos de 

que o nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no rol de maus 

pagadores, cuja inclusão deu-se em 12/12/2015, e que alega ter total 

desconhecimento da suposta dívida. Deste modo, declaro a inexigibilidade 

do debito, com a devida baixa da restrição, visto a reclamada não ter 

logrado êxito em provar a licitude da contratação ou a relação jurídica 

entre as partes. Em se tratando do chamado moral presumido, como é o 

caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito 

de quem não é devedor, basta provar esse fato, não é necessário 

comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar. 

Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser 

cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o 

descrédito, além da negativação indevida. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 
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ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$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. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação. Determino liminarmente a baixa da restrição sob pena 

de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Declaro ainda, a inexistência do débito da parte 

autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo. Confirmo a 

tutela deferida (ID 12808478). Defiro os benefícios da justiça gratuita para 

a parte autora. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

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, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 25 de setembro de 2018. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCILENE FLORENCIO DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000432-87.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LUCILENE FLORENCIO DAS 

NEVES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc... Deixo de apresentar 

o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO 

E DECIDO De acordo com a inteligência do art. 51, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, extingue-se o processo: II - quando, inadmissível o procedimento 

instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação. In casu, 

se faz necessário à realização de perícia, conforme requerido pela parte 

autora, portanto trata-se de causa complexa e não afeita ao Juizado 

Especial Cível, questão que não se coaduna com os princípios da 

simplicidade, celeridade e informalidade desta Justiça Especializada. Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, Julgo por Sentença, Extinto o 

Processo sem Julgamento de Mérito, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 

n.º 9.099/95. Sem custas Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao Arquivo, dando as baixas necessárias. P. R. I. C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA SOCORRO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000666-35.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA SOCORRO AMARAL 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (negritei e destaquei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A competência 

é a medida exata da jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer 

atuar a jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de um caso 

concreto. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem 

pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a 

pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício 

pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani 

Fidélis dos Santos: “A incompetência absoluta deve ser declarada pelo 

juiz, de ofício. Mas, se ele não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da 

contestação (art. 113, § 1º), como matéria preliminar de defesa (art. 330, 

II) e não por exceção (art. 307). Isto quer dizer que a simples alegação de 

incompetência absoluta, embora procedente, não suspende o processo, 

como ocorre com a exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. 

(...)” (Da obra“ Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e 

negritei). Preconiza o artigo §1º do art. 64 do Código de Processo Civil, 

que: “§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo 

e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí estabelecer no art. 

3º da Lei de regência, que o juizado especial cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, significando que naquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o desate da questão. In casu, 

tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica 
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mais apurada (perícia técnica/grafotecnica). Aduz a parte autora não ter 

requerido qualquer empréstimo, mas confirma ter recebido em sua conta 

bancaria o deposito referente ao financiamento, e posteriormente 

começaram a haver descontos débitos no pagamento de sua pensão. No 

entanto, a reclamada traz diversos contratos assinados, que fogem dos 

Juizados Especiais sua apreciação. Neste diapasão, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade, assim compreendidas: “Art. 3º o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas”: I – as causas cujo valor 

não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II – as enumeradas no 

art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III – ação de despejo para 

uso próprio; IV – “as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo.” (grifei e negritei). Nesse 

sentido: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE REVELA 

COMPLEXA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SER 

EXAMINADA PELO JUIZADO INCOMPETENTE MOSTRA-SE O JUIZADO 

ESPECIAL QUANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE NUNCA ESTÁ 

LIGADA À QUALIDADE DO DIREITO, MAS À DIFICULDADE DE SUA 

DEMONSTRAÇÃO, REVELA-SE, NÃO PODENDO A QUESTÃO SER 

RESOLVIDA SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA (APRECIAÇÃO POR 

PROFISSIONAL TÉCNICO-ESPECIALIZADO) CONSIDERANDO-SE A 

NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FALSIDADE DAS ASSINATURAS 

CONSTANTES NOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, 

OBJETIVANDO EXTRAIR A CERTEZA DE TEREM SIDO AS REFERIDAS 

COMPRAS REALIZADAS OU NÃO PELO RECORRENTE. ART. 51, II, DA LEI 

Nº. 9099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. TJDF 

- Tribunal de Justiça do Distrito Federal; Número do Acórdão: 222162; 

Número do Processo: 20050710011857ACJ; Órgão do Processo: Segunda 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.; Espécie 

do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL; Relator do 

Processo: ALFEU MACHADO; Data de Julgamento: 10/08/2005; Data de 

Publicação: 05/09/2005; Página de Publicação: 143; Unidade da 

Federação: DF. (grifei e negritei). CIVIL - CDC - INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE REVELA COMPLEXA - NECESSIDADE DE 

PERÍCIA TÉCNICA -IMPOSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA PELO JUIZADO 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. INCOMPETENTE É O 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, QUANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA EXIGE 

A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DELIMITAR A 

RESPONSABILIDADE DAS PARTES. TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal; Número do Acórdão: 245148; Número do Processo: 

20050110851939ACJ; Órgão do Processo: Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.; Espécie do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL; Relator do Processo: JESUÍNO 

APARECIDO RISSATO; Data de Julgamento: 10/05/2006; Data de 

Publicação: 25/05/2006; Página de Publicação: 169; Unidade da 

Federação: DF. (grifei e negritei). CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. CELULAR. 

OXIDAÇÃO DA PLACA. ORIGEM DO PROBLEMA. PERÍCIA TÉCNICA. 

NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DOS 

JUÍZADOS ESPECIAIS. 1 - OS JUIZADOS ESPECIAIS TÊM POR PRINCÍPIOS 

INFORMADORES A CELERIDADE E SIMPLICIDADE, ESTANDO ADSTRITOS 

À CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS CAUSAS CÍVEIS DE 

MENOR COMPLEXIDADE. 2 - PARA SE DETERMINAR A ORIGEM DA 

OXIDAÇÃO DA PLACA DE TELEFONE CELULAR, SE DECORRENTE DE 

VÍCIO DO PRODUTO OU DE FATO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO 

CONSUMIDOR, NECESSÁRIO REALIZAR-SE PERÍCIA, TORNANDO A 

CAUSA COMPLEXA E AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS PARA SEU JULGAMENTO. PRELIMINAR RECONHECIDA. 

SENTENÇA CASSADA. TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal; 

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL; Número 

do Processo: 20051010021685ACJ; Unidade da Federação: DF; Número 

do Acórdão: 242245; Data de Julgamento: 14/03/2006; Órgão do 

Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F.; Relator: SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA; Data de 

Publicação: 24/04/2006; Página de Publicação: 159. (grifei e negritei). 

DISPOSITIVO Assim sendo, reconhecendo a necessidade de prova 

pericial, tem-se o ensejo à incompetência absoluta dos Juizados Especiais 

para conhecer e julgar os pedidos formulados neste processo, JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 51, II, 

da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-78.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTIANE VALENCIO (REQUERENTE)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010502-78.2016.8.11.0013. REQUERENTE: KATIA CRISTIANE VALENCIO 

REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

NECESSIDADE PERICIA Arguiu a reclamada, a preliminar de 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO ante a necessidade de perícia técnica, mas 

tal preliminar não merece prosperar, pois que as provas produzidas no 

processo se mostram suficientes para o deslinde processual, sendo 

desnecessária a pericia suscitada. Ademais, o autor informou que os 

problemas alegados na inicial já foram resolvidos pela reclamada, sendo 

impossível a realização de pericia, rejeito tal preliminar. FUNDAMENTO E 

DECIDO Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. Os 

pedidos do autor são procedentes. O Magistrado ao decidir, deve apreciar 

as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos 

do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste 

sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da 

parte autora é a indenização por danos morais por ter sido “surpreendido 

com enormes possas de água em seu terreno em frente a sua residência”. 

Explica “que a água que estava empossada exalava um mau cheiro 

insuportável e que durante todo o dia piorava sempre que o sol 

esquentava”. Menciona ainda: “Excelência, o mau cheiro que exalava, 

trazia sérios transtornos para a reclamante sua família, pois a mesma tem 

filhos pequenos que já tiveram dores de cabeça, anciã de Vomito e 

diarreia. A reclamante compareceu até a empresa Reclamada, relatando 

os problemas que estão acontecendo devido ao vazamento do esgoto, 

que adentra a sua residência e lhe causa grandes transtornos.” Numa 

ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar 

se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se 

houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido 

pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. A 

parte ré, em sua contestação, alegou que “compareceu no imóvel do 

postulante e realizou estudo técnico tomando as medidas cabíveis no 

momento da reclamação”, e ainda, juntou algumas fotos/imagens aduzindo 

o esgoto sai do próprio imóvel da reclamante, o qual não tem as ligações 

adequadas, sendo despejado através de tubulação na calçada, próxima a 

caixa de esgoto da empresa reclamada. De fato, depreende-se das fotos 

anexas que a caixa d esgoto da empresa está totalmente limpa, sem 

qualquer obstrução. Da mesma foto, verifica-se que o esgoto esta fluindo 

que encanação advinda da residência da autora. Insta salientar que o feito 

teve sentença prolatada e mais tarde revogada pelo próprio juízo. Quando 

intimada a se manifestar a cerca da necessidade de pericia suscitada pela 

ré, a promovente aduz que tal pericia seria impossível, “visto o problema já 

ter sido resolvido”. Assim, diante das provas produzidas no processo, 
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concluo que não assite razão a parte reclamante. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito, visto 

não ter sido comprovada a má prestação dos serviços prestados pela 

reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

KATIA CRISTIANE VALENCIO em desfavor de CAB PONTES E LACERDA 

LTDAe, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010645-43.2011.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO DE PADUA CARNEIRO (REQUERENTE)

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DAN (REQUERIDO)

DAINEZ NOGUEIRA MOREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010645-43.2011.8.11.0013. REQUERENTE: ONIVALDO DE PADUA 

CARNEIRO REQUERIDO: LUIZ CARLOS DAN Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de execução de sentença, após 

deferida a penhora BACENJUD, e sendo infrutífera, a parte autora fora 

instada a se manifestar e quedou-se inerte, estando o feito paralisado a 

mais de 30 (trinta) dias. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a 

extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de prévia 

intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ainda, nos termos do art. 53, §4, temos a seguinte previsão: § 

4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Assim, consonante a certidão de que a parte fora devidamente 

intimada para manifestar, e ainda, visto não ter se encontrado bens 

penhoráveis, medida que se impõe é a extinção do feito. Isto posto, 

JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. Intime-se o AUTOR para que compareça à 

secretaria deste Juizado para que retire os documentos originais, caso 

tenho os depositado em cartório, e ainda, para que retire Certidão de 

Dívida a ser confeccionada pela gestora. P.R.I.C Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000273-47.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA ALVES MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de Impugnação a liquidação 

de sentença opostos pelo executado BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A face a MARIA ALVES MARTINS, alegando EXCESSO 

NA EXECUÇÃO. Após a sentença a parte promovente requereu mudança 

processual, para que passasse a constar inicio da Execução. Conforme ID 

13221925, o Exequente apresentou seus cálculos e requereu a penhora 

dos valores conforme demonstrado. Por determinação do juízo fora 

bloqueado via BACEN JUD o montante de R$ 9.843,49 (nove mil reais 

oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), em 

12/07/2018 – vide ID 14264683. Assim, o Executado apresentou a 

presente impugnação alegando excesso na execução, com argumentos 

que merecem ser acolhidos. Destacou o Executado que nos cálculos o 

Exequente atribuiu multa de 2% (dois por cento), além de honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), e ainda honorários de 

sucumbência tambem fixados em 20% (vinte por cento). Como bem 

observado a incidência de tais itens no calculo, e ainda da multa em 2% 

(dois por cento) fogem do que fora determinação em sentença. Vejamos 

sua parte dispositiva: “Pelo exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da presente ação para condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 269, I, do 

Código de Processo Civil.” – grifou/negritei Por tanto, assiste razão o 

Executado/impugnante em suas pretensões opostas, bem como no 

requerimento do levantamento do valor em excesso que encontra-se 

depositado apenas para garantir o juízo. Utilizando-se os próprios cálculos 

apresentados pelo Exequente (ID 13221925), que apresentou um total de 

R$ 9.843,49 (nove mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove 

centavos), devemos subtrair os seguintes valores incluídos: multa de 2% 

(dois por cento) – R$ 132,70 (cento e trinta e dois reais e setenta 

centavos); honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) – R$ 

1.353,61 (um mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e um 

centavos); Honorários da fase de cumprimento de sentença – R$ 1.640,58 

(um mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos). E assim, 

temos o total de R$ 6.716,60 (seis mil setecentos e dezesseis reais e 

sessenta centavos), os quais são de direito do Exequente. Conforme 

Enunciado 97 do FONAJE, há a inaplicabilidade parcial do art. 523, §1º, 

CPC, ou seja, no que tange aos honorários advocatícios. Insta salientar 

que o processo executório adota as regras dos artigos 52 e 53 da Lei nº 

9.099/95 e, no que couber, a regra do Código de Processo Civil. Pelo 

Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação ofertada pelo Executado BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A contra MARIA ALVES MARTINS, de forma que 

reconheço o excesso na penhora/execução e autorizo o levantamento de 

R$ 3.126,89 (três mil cento e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), 

em favor do Executado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, e 

ainda, o levantamento de R$ 6.716,60 (seis mil setecentos e dezesseis 

reais e sessenta centavos) em favor do Exequente MARIA ALVES 

MARTINS. Defiro o pedido de levantamento do valor em excesso que 

encontra-se depositado a titulo de garantia do juízo, assim, determino que 

seja expedido o competente alvará de levantamento da referida quantia, 

bem como que tal valor seja transferido para a conta corrente já informada 

nos presentes autos pelo Impugnante BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A (ID 14264709). Intime-se o Exequente para que 

forneça os dados bancários para o levantamento dos valores que lhes 

são de direito. 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. 
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9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000423-28.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FIRMINO DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000423-28.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CELIO FIRMINO DOS SANTOS 

- ME REQUERIDO: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – ILEGTITIMIDADE 

PASSIVA A reclamada arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, 

aduzindo não reconhecer a nota fiscal. No que pertine a preliminar de 

ilegitimidade passiva “ad causam”, a mesma não merece prosperar, pois 

há elementos nos autos que apontam para a legitima relação jurídica entre 

as partes litigantes, e ainda que, em fase de instrução processual ficou 

claramente demonstrada. Rejeita a preliminar suscitada FUNDAMENTO E 

DECIDO Trata-se de reclamação cível em que o reclamante CELIO FIRMINO 

DOS SANTOS – ME pretende receber o valor atualizado referente a 

prestação de serviço para a reclamada TELEMONT ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente fornecimento de marmitas no ano de 

2014, aduz que apesar de ter prestado o serviço o reclamado não quitou o 

pagamento dos últimos serviços prestados. Ao final, pede a procedência 

da ação condenando a ré no pagamento de R$ 3.946,84 (três mil 

novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). A parte 

reclamada apresentou a sua peça contestatória, em síntese, alegando que 

a nota fiscal apresentada pelo reclamante consta “pagamento a vista”, 

requerendo a improcedência da demanda. No entanto, em fase instrutória 

ficou demonstrado que o Reclamante já prestava serviços para a 

reclamada há algum tempo, e que sempre recebeu os valores combinados 

e assim continuava a fornecer as marmitas aos funcionários da empresa 

reclamada. Porem, na ultima prestação de serviço a empresa ré não quitou 

os valores, conforme nota fiscal (ID 7978781), que prova a prestação dos 

serviços, e diferentemente do que alega a reclamada, não prova sua 

quitação. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que “O 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

Entendo que, o Poder Judiciário junto com os demais poderes, são o 

sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, assim sendo, 

somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera seus 

efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais são 

previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não seja 

desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser intimidativa e 

preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam realizados. In 

casu, diante das provas apresentadas, tenho que o reclamante provou o 

seu credito que não encontra-se prescrito e ser legitima a cobrança, mas 

a reclamada não logrou êxito em comprovar a quitação, aduzindo em sua 

defesa alegações que são mera especulação. Ao autor cabe a prova do 

fato constitutivo do seu direito, salvo, com as devidas correções, o caso 

de inversão do ônus da prova que aqui não é aplicável. Pelo Exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c 

art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

CONDENO o reclamado, pagar ao reclamante, o valor de R$ 3.946,84 (três 

mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 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). 

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao reclamado. 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-09.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (ADVOGADO(A))

MOZAR VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HOTTS TEIXEIRA (EXECUTADO)

CLOTILDES CAETANO DA SILVA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000379-09.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: MOZAR VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: JONAS HOTTS TEIXEIRA, CLOTILDES CAETANO DA SILVA 

TEIXEIRA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de exceção 

de pré-executividade, também denominada objeção de pré-executividade, 

vez que é peça que visa trazer ao conhecimento do juiz matérias que 

poderiam ser conhecidas de ofício, por serem de ordem pública. Registro 

que a denominada exceção de pré-executividade, ou objeção de 

pré-executividade, é instituto desenvolvido pela doutrina e abraçado pela 

jurisprudência, que faculta ao executado, independentemente de penhora 

ou de embargos, submeter matérias de ordem pública, como pressupostos 

processuais e condições da ação. No entanto, o petitório denominado 

como exceção de pré-executividade oferecido pelo executado, na 

verdade traz matérias próprias a serem objetos de embargos do devedor, 

pois alega o excipiente excesso na execução, impugnando os cálculos no 

que diz respeito a incidência de 20% (vinte por cento) de honorários 

advocatícios, incabíveis nesta fase processual. Ocorre, porém, que não 

são todas as matérias que podem ser deduzidas em sede de 

pré-executividade, até porque, se assim fosse, estar-se-ia por ab-rogar o 

instituto dos embargos. Assim, apenas as matérias de ordem pública, 

aquelas que podem ser conhecidas de ofício, como os pressupostos 

processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à 

certeza, liquidez e exigibilidade, é que podem ser levantadas e discutidas 

no processo de execução, sem necessidade de embargos e constrição 

de bens do devedor. Destarte, em função do principio da fungibilidade e 

ainda, o principio da instrumentalidade das formas, conheço o petitório 

como Embargos do Devedor ante sua tempestividade, e como tal PASSO A 

DECIDIR. O Exequente apresentou calculo atualizado no montante de R$ 

19.769,56 (dezenove mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta 

e seis centavos), quando propôs a ação executória de titulo extrajudicial. 

Explicou o exequente que a divida inicial era no montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), e ante a inadimplência do executado, de comum acordo 

fizeram atualização monetária e juros acordados entre as partes, 

confeccionando uma nota promissória como substituição do referido 

cheque que não fora compensado. Pois bem, embora o embargante alegue 

que a atualização e juros moratórios devem ser calculados apenas sobre 

os valores e data do cheque, verifico que não há qualquer vicio na nota 

promissória, pois o Embargante em momento algum impugnou a veracidade 

do titulo ou sua legitimidade, não suscitou qualquer coação ou outro meio 

ilegal que pudesse exercer algum tipo de coercibilidade para que o 

Executado assinasse a nota promissória. De forma, que impugna apenas o 

valor para o qual foi atualizado. Neste ponto tenho que não assiste razão 

o Embargante, vez que o titulo de reveste de exigibilidade e liquidez, vez 
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que estão presentes todos os elementos necessários, tais como: nome do 

devedor, assinatura do devedor, nome do credor, data do vencimento. 

Assim, inexiste qualquer nulidade no titulo executado. De outro norte, o 

Embargante tem razão quando impugna os honorários advocatícios 

incluídos na memoria de calculo apresentada pelo Embargado (ID 

6865368). Não há prova nos autos de que as partes convencionaram que 

ante o inadimplemento do titulo incidiriam o referido percentual para arcar 

com honorários advocatícios. Tambem não se pode concluir que tais 

honorários inseridos no cálculos seriam referente a sucumbência, pois 

que incabíveis nesta fase processual em sede dos Juizados Especiais. 

Aduz por tanto o Embargante que o valor correto seria de R$ 16.703,12 

(dezesseis mil reais setecentos e três reais e doze centavos), no entanto 

este montante fora corrigido com base no cheque, o qual não é o objeto da 

execução. Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os Embargos do Devedor, de forma que 

reconheço o excesso na execução vez que houve a inclusão nos 

cálculos percentual de 20% (vinte por cento) a titulo de honorários 

advocatícios. Remeta-se os autos à contadoria judicial para que apure o 

valor atualizado e juros legais de 1% (um por cento), referente ao valor 

contido na nota promissória (ID 6865367), onde também consta a data em 

que o pagamento deveria ter sido efetivado, servindo este como base 

para os cálculos. Após, intime-se as partes para que manifestem acerca 

dos cálculos. 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SENCIRIA APARECIDA NUNES LIMA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000407-74.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SENCIRIA APARECIDA NUNES 

LIMA REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA Inicialmente, aduziu a requerida impugnação a justiça gratuita 

em favor da reclamante. Porem tal não merece acolhimento, pois além da 

declaração de hipossuficiência, há outros indícios no processo que 

apontam a condição hipossuficiente da autora: ser aposentada, e ainda 

sua fatura de energia (ID 7320504) ser compatível com a condição 

arguida. Rejeito tal preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas 

questões preliminares, passo a analise do mérito. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a indenização por danos morais 

c/c tutela antecipada. Menciona que adquiriu uma motocicleta da requerida 

com quilometragem muito superior ao que acreditava estar comprando, 

aduz ser pertinente a devolução dos valores ante a propaganda enganosa 

e ainda em razão da revisão da motocicleta estar vencida desde 

05/03/2015. Que na propaganda em rede social anunciava uma moto com 

5.800 km, e a que lhe foi entregue estava com mais de 40.000 km. Assim 

requereu inversão do ônus da prova, devolução do valor pago pelo bem 

mediante a entrega da moto ou devolução de R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais), por entender ser este o valor da diferença entre o 

que fora pago e o valor que constatou equivaler o moto no mercado, bem 

como condenação em danos morais. Depreende-se dos autos que parte 

autora alega desconhecimento, e que a reclamada teria se aproveitado de 

sua condição para lhe vender bem diverso ao que constava na 

propaganda. Em defesa a requerida declara que a moto contida no 

anuncia já havia sido vendida quando a autora compareceu na loja da ré, e 

que se interessou pela moto que estava à disposição da venda. Em sede 

de instrução as partes confirmaram que tanto no ato da negociação como 

tambem na entrega do veiculo a autora estava acompanhada de sua filha 

e seu genro. No depoimento de Valéria (filha da autora), declarou que só 

verificaram a quilometragem posteriormente – ela e seu esposo. Por tanto, 

não visualizo situação que afigure-se em propaganda enganosa, e 

tampouco que a requerida tenha se valido da condição da autora para lhe 

vender algo diverso do pretendido. A empresa requerida anexou ao 

processo diversos documentos, inclusive o termo de entrega do veiculo 

devidamente assinada e revisado (ID 10938108). A foto anexada pela 

autora (ID 7320837), onde foca o painel e lateral da moto nada prova, pois 

não demonstra a quilometragem nas referidas imagens. Quanto ao preço a 

menor da moto em cotação ao mercado, tambem não anexou 

comprovação idônea de que houve uma cobrança excessiva pela 

requerida. Conforme a própria autora declarou em seu depoimento em 

audiência de instrução, tanto no ato da compra como na entrega sempre 

esteve acompanhada de sua filha e seu genro. E considerando que foram 

estes mesmo que supostamente verificaram posteriormente que a 

quilometragem era maior que a que acreditavam, conclui-se que, assim 

como verificaram posteriormente, faltou-lhes dever de cautela ao firmar a 

compra, pois tal item é de fácil constatação. Assim, o pedido de devolução 

dos valores não merece prosperar, tampouco a indenização por danos 

morais, visto inexistir ato ilícito por parte da reclamante. Os fatos afastam 

a pretensão de indenização por dano moral, visto que a instituição ora 

requerida, agiu em consonância com a legislação, não cometendo 

qualquer ilícito. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

SENCIRIA APARECIDA NUNES LIMA em desfavor de MOTOS MATO 

GROSSO LTDA e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-74.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJALMA BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CAETANO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 
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8010166-74.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ADEJALMA BORGES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SEBASTIAO ALVES DE SOUZA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se 

de Embargos à Execução opostos pelo executado SEBASTIÃO AVES DE 

SOUZA face a ADEJALMA BORGES DE OLIVEIRA, alegando EXCESSO NA 

EXECUÇÃO. O Embargante aduz que pagou R$ 6.000,00 (seis mil reais), e 

apresentou calculo de R$ 9.694,25 (nove mil, seiscentos e noventa e 

quatro reais e vinte e cinco centavos). Requereu na inaplicabilidade da 

multa e honorários advocatícios que estão previstas no contrato 

homologado pelo juízo. Em resposta aos Embargos, a embargada confirma 

ter de fato recebido o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e explica 

como chegou ao montante de R$ 15.678,88 (quinze mil seiscentos e 

setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), que refere-se a diferença 

do valor devido com o que fora efetivamente pago, e ainda as demais 

penalidades previstas no acordo celebrado entre as partes. Entendo, por 

tanto, trata-se de embargos meramente protelatório, vez que o Embargante 

nada provou quanto a impossibilidade de incidir as penalidades previstas 

no acordo (multa e honorários), apenas lançando conjecturas defensivas. 

Insta salientar que o processo executório adota as regras dos artigos 52 e 

53 da Lei nº 9.099/95 e, no que couber, a regra do Código de Processo 

Civil. A rigor, na execução da sentença, o devedor pode alegar em 

Embargos à Execução, apenas o disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei nº 

9.099/95, a saber: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no 

próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil, com as seguintes alterações: (...) IX – o devedor poderá 

oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto 

excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, 

modificativa, ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. A 

redação do dispositivo em comento, não permite alargar a enumeração 

das matérias nele previstas para o cabimento de embargos à execução de 

sentença, seja pela literalidade do dispositivo, seja porque a própria 

natureza do processo de execução veda a ressurreição dos temas já 

debatidos e decididos no processo de conhecimento, que findou as 

incertezas até então existentes. Os embargos ora oposto não se amoldam 

às matérias elencadas, vez que não restou provado qualquer causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação. In casu, verifica-se a 

improcedência dos Embargos, visto que a execução da multa e honorários 

pauta-se em titulo executivo homologado pelo juízo, tendo caráter de titulo 

judicial. Ademais, não há qualquer vicio no contrato objeto da execução. 

Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

embargos a execução de sentença opostos pelo SEBASTIÃO AVES DE 

SOUZA face a ADEJALMA BORGES DE OLIVEIRA. 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE RAIMUNDO DE JESUS (REQUERENTE)

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA (ADVOGADO(A))

DANIELA JAICKES PERES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000414-66.2017.8.11.0013. REQUERENTE: HENRIQUE RAIMUNDO DE 

JESUS REQUERIDO: DANIELA JAICKES PERES DA SILVA 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 revelia a ser reconhecida. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente preliminar, passo à análise do mérito. 

Trata-se de Reclamação Ação de Cobrança em que HENRIQUE RAIMUNDO 

DE JESUS move em desfavor de DANIELA JAICKES PERES DA SILVA. 

Alega em síntese, que fabricou moveis para a estética da requerida e que 

do valor que fora combinado entre as partes, ainda resta o montante de 

R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a ser pago pela promovida. 

Devidamente citado o promovido compareceu em audiência conciliatória, 

não formulando qualquer proposta. Neste ato processual saiu 

devidamente intimado do prazo para apresentar contestação. Conforme ID 

9621047 a audiência conciliatória realizou-se em 24/08/2017, e desta as 

partes já saíram intimadas para apresentarem contestação, e após, 

impugnação. O prazo final para a requerida apresentar sua defesa foi em 

29/08/2017, e considerando que seu nobre causídico protocolou a 

contestação em 30/08/2017, tem-se sua intempestividade, que fora até 

mesmo certificado (ID 10753382). Assim, medida que se impõe é a 

decretação da revelia do promovido. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Desta forma, ANTE A REVELIA DA 

RECLAMADA deixo de apreciar o pedido contraposto formulado pela 

requerida. No entanto, assevero que tais efeitos não podem ser absolutos. 

Isso quer dizer, em outras palavras, que a revelia do réu, por si só, não 

determina a vitória do autor, embora redunde em efetivo domínio de 

posição de inegável vantagem, visto que ele — autor — está dispensado 

de qualquer esforço para provar os fatos afirmados. Não obstante, é 

relativa a presunção emoldurada no artigo 344, porque não fica o juiz de 

mãos atadas, “à aceitação de fatos inverossímeis, notoriamente 

inverídicos ou incompatíveis com os próprios elementos ministrados pela 

inicial, só porque ocorra a revelia” (cf. Barbosa Moreira, O Novo Processo 

Civil Brasileiro, 27ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 97). A 

jurisprudência sobre essa questão abona a melhor doutrina. A 2ª Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no 

Recurso Especial 1.194.527-MS, relatado pelo ministro Og Fernandes, 

assentou que: “A caracterização de revelia não induz a uma presunção 

absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a 

análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas 

as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento”. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM 

APELAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA NÃO SÃO ABSOLUTOS. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SOLICITAÇÃO DE FITAS DO 

CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA. DEVER DE EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA 

NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA 

DE GRAVAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em que pesem os argumentos 

da parte agravante, suas argumentações não merecem guarida legal. (...) . 

Cediço é que os efeitos da revelia não são absolutos, isto é, nem sempre 

quando o réu é revel os fatos articulados são considerados verdadeiros, 

uma vez que insta a necessidade da respectiva comprovação do que foi 

alegado. Não contestado o feito, a consequência processual é a 

configuração da revelia. A circunstância processual, no entanto, não 

provoca, forçosamente, o dever de o juiz acolher como verdadeiras as 

alegações do autor postas na inicial. Uma coisa é a revelia e outra, 

diversa, é o efeito que dela possa resultar. (...) (TJ-CE 

00241188320098060001 CE 0024118-83.2009.8.06.0001, Relator: JUCID 

PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 14/03/2018, 3ª Câmara Direito 

Privado, Data de Publicação: 14/03/2018) – grifei e negritei. Ademais, se a 

contestação for extemporânea, deverá ser determinado o seu 

desentranhamento dos autos; mas apenas da peça de defesa, e não de 

eventuais documentos, inclusive da procuração, que a acompanham. Os 

suportes de prova exibidos serão considerados pelo juiz antes de proferir 

a sentença. Ainda que revel, o demandado poderá impedir o julgamento 

antecipado, desde que ingresse no processo a tempo de requerer a 

produção de provas (artigo 349). Nesse sentido, bem pontuou, a 4ª Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no 

Recurso Especial 1.326.85-RS, com voto condutor do ministro Luis Felipe 

Salomão: “A caracterização da revelia não induz a uma presunção 

absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a 

análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas 

as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento”. In 

casu, verifico que as provas produzidas no processo são suficientes 
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para formar o convencimento do juízo, a fim de reconhecer a 

PROCEDENCIA dos pedidos formulados na peça vestibular. Isto porque, 

conforme prova nos autos, fato incontroverso é que os serviços foram 

prestados e a parte requerida não provou sua quitação integral. Quanto 

aos documentos anexados pela requerida de que sofreu prejuízos em 

razão da suposta queda do painel, não pode eximi-la de quitar aquilo que 

fora pactuado, havendo meios próprios para requerer uma eventual 

reparação. 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 a reclamada a pagar ao 

Reclamante, o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. 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, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BETUEL DA SILVA GOULART (REQUERENTE)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001025-82.2018.8.11.0013. REQUERENTE: BETUEL DA SILVA GOULART 

REQUERIDO: AYMORE Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA Inicialmente, aduziu a requerida 

impugnação a justiça gratuita em favor da reclamante. Porem tal não 

merece acolhimento, pois além da declaração de hipossuficiência, há 

outros indícios no processo que apontam a condição hipossuficiente do 

autor, tal como sua fatura de energia (ID 13677441), que traz relatoria de 

consumo compatível com a condição arguida. Rejeito tal preliminar. 

FUNDAMENTO E DECIDO Após análise da preliminar, passo à análise do 

mérito. Os pedidos do autor são procedentes. Considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. In casu, 

trata-se de ação requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a 

indenizar por danos morais em virtude de negativação indevida, visto que 

a cobrança que ensejou a restrição fora devidamente quitada pelo autor, 

pugna pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC e a 

condenação em danos morais. A empresa reclamada nega as disposições 

de forma genérica, pois não se desincumbindo de seu ônus, qual seja 

provar a legalidade na cobrança que ensejou a negativação questionada 

pela parte autora. Ao final pugnou pela improcedência da ação por 

defender estar ausente o dano moral. Pois bem. Em que pese as 

alegações da reclamada verifico que embora faça menção na peça 

contestatória a contratação lícita, não juntou ao processo prova cabal 

desta, não passando de mera conjectura defensiva. Ademais, embora o 

relatório anexo pela requerida tenha registrado pagamento de todas as 

parcelas, com a exceção da que gerou a cobrança, tal prova produzida de 

forma unilateral perde sua forma na medida que o autor provou o 

pagamento, conforme comprovante anexo junto ao ID 13680844, referente 

a parcela de numero 59, cujo vencimento seria em 04/03/2018, e fora paga 

antecipadamente em 01/02/2018. E ainda, há prova nos autos de que o 

nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no rol de maus 

pagadores, cuja inclusão deu-se em 04/06/2018, referente a parcela 

devidamente quitada. Assim, declaro a inexigibilidade do debito, com a 

devida baixa da restrição, visto a reclamada não ter logrado êxito em 

provar a licitude da cobrança e o suposto não pagamento. Em se tratando 

do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito de quem não é devedor, basta 

provar esse fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para 

emergir a obrigação de indenizar. Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, pois a humilhação sofrida pela 

parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, gerou para si o 

aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da negativação indevida. 

Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano 

moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato 

da reclamante ter sido humilhada com a cobrança indevida, bem como sua 

indevida inscrição no rol de maus pagadores, já é o suficiente para 

configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o 

dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação 

Cível AC 10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

29/05/2018 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - 

DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

COMPROVAÇÃO - DANO MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A 

prova da manutenção da inscrição do nome do cliente nos cadastros dos 

serviços de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida, 

autoriza a fixação de indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA 

: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. - Caso em que a instituição financeira não demonstrou a 

regularidade da cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência 

de comprovação de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas 

trazidas em nome de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser 

declarado inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do 

cliente configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 
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disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 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. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação. Confirmo a liminar deferida (ID 13760307), nos exatos 

termos proferidos. Declaro ainda, a inexistência do débito da parte autora 

com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita para a parte autora. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

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, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVANILDA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000897-96.2017.8.11.0013. REQUERENTE: IVANILDA SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES – 

COISA JULGADA / IMPERTINÊNCIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 

GRATUITA Inicialmente, alega o requerido haver coisa julgada referente ao 

processo de numero 1000206-82.2017.811.0013, protocolizado em 

19/03/2017. Porem, conforme se verifica no andamento do processo, 

houve a extinção do feito e julgamento sem resolução do mérito. Assim, 

inexiste matéria julgada. Rejeito a preliminar. Aduziu, ainda, a requerida 

impugnação a justiça gratuita em favor da reclamante. Porem tal não 

merece acolhimento, pois além da declaração de hipossuficiência, há 

outros indícios no processo que apontam a condição hipossuficiente da 

autora. Rejeito tal preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões 

preliminares, passo à análise do mérito. Não assiste razão a parte 

reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais por 

suposta cobrança indevida no valor de R$ 219,08 (Duzentos e dezenove 

reais e oito centavos), negando qualquer vinculo com a empresa 

promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, inversão do 

ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao 

credito. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos 

é de consumo, devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do 

Código de Defesa do Consumidor. Para afirmar seu direito acosta aos 

autos extrato contendo a negativação, que não fora emitido pelos órgãos 

responsáveis (SPC/SERASA/SCPC) . A parte ré, em sua contestação, 

arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os serviços 

foram devidamente contratados entre as partes, e que a inadimplência da 

parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao 

credito contestada pelo autor. Que houve pagamento de diversas faturas 

e deixou de pagar as demais, pois juntou telas e relatório de utilização 

desde a ativação da linha provando a contratação da parte autora, 

deixando de pagar as que ensejaram a restrição. A parte ré juntou ao 

processo documentação probatória da contratação de seus serviços, 

demonstrando o vinculo entre as partes na relação consumerista: 

relatórios em nome da parte autora, relatório de utilização compatível com 

o perfil da autora e diversos pagamentos. Assim não se sustenta a tese 

de desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Ora, 

não é pratica usual nas denominadas “verdadeiras fraudes”, que o 

suposto fraudador venha adimplindo com diversos pagamentos, e após 

longo tempo de uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. 

Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se 

vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda em condutas 

fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por IVANILDA SOARES DOS SANTOS em 

desfavor de EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 
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Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-36.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000610-36.2017.8.11.0013. REQUERENTE: RODRIGO MARTINS 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINARES – INEPCIA DA INICIAL / FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR Arguiu a reclamada preliminar de inépcia da inicial, contudo, tal 

preliminar, por tangenciar-se com o mérito desta ação, assim será 

apreciada. Por essa razão, também rejeito a preliminar arguida. A 

reclamada alega ainda falta de interesse de agir, em que pese à 

argumentação da reclamada no sentido de inexistir interesse processual, 

razão não lhe assiste. Com efeito, não há necessidade de se esgotar as 

instâncias administrativas para ver a sua pretensão satisfeita porquanto o 

legislador constituinte consagrou o princípio da universalidade da 

jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma lesão ou ameaça a direito 

poderia ficar excluída da apreciação do judiciário. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos 

da parte autora são procedentes em parte. Considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito.” (negritei). “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

(negritei). A respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO 

RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade 

são: "a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) 

existência do dano e d) dolo ou culpa do agente.” (in "Direito Civil", Ed. 

Saraiva, v. 1, p. 30). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É 

a determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se 

passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei 

quem estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente 

não esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre 

nas hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa 

responsabilidade emerja, continua o mestre, necessário se faz (...) que 

haja uma ação ou omissão da parte do agente, que a mesma seja causa 

do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um 

prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um 

desses pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. 

(in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu, 

trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Narra a 

parte autora, em apertada síntese, que efetuou deposito de um cheque no 

valor de R$ 800,00 (oitocentos reias) em sua conta bancaria e que este 

jamais fora creditado, embora tenha sido debitado da conta bancaria do 

titular do cheque. O autor anexou provas suficientes para firmar seu 

direito e suas alegações. Em contestação a requerida pugna pela 

inexistência do dano moral, impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da demanda. No entanto, não se desincumbiu 

de seu ônus, vez que não provou ter creditado o cheque, ou outra tese 

que afastasse o seu dever em reparar. Pois bem. Analisando as provas 

produzidas no processo, verifico ser incontroverso que houve o deposito 

do refiro titulo na conta bancaria do autor, e conforme extratos este jamais 

fora creditado em sua conta, embora tenha sido descontada da conta 

bancaria do titular do cheque. Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, pois a humilhação sofrida pela 

parte Reclamante ao ter que buscar provas espelho do cheque, extrato da 

conta do titular do cheque, extrato de sua própria conta bancaria, 

inúmeras tentativas de resolver a questão , gerou para si o aborrecimento, 

total frustação, tempo empreendido deixando seus afazeres para segundo 

plano na tentativa de solução uma questão a que não deu causa. Não 

assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral 

indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte, pois o fato de a 

instituição financeira não ter procedido o credito na conta bancaria do 

autor já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na 

nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial em 

analogia ao sub judice: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VALOR DESCRITO 

NO ENVELOPE DO DEPÓSITO DIVERGENTE DO EFETIVAMENTE 

DEPOSITADO – VALOR CREDITADO A MENOR – DEPÓSITO 

FRAUDULENTO NÃO COMPROVADO – CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – 

INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II DO CPC – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – RECURSO ADESIVO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os 

serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa. Na hipótese, 

verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar 

que o envelope depositado foi, de fato, no valor de R$ 7,00 (sete reais), 

conforme preceitua o artigo 373, inciso II do CPC. É assente na 

jurisprudência que a responsabilidade dos Bancos é objetiva, pois 

fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento (art. 14, § 3º, do 

CDC). Mantém-se o valor fixado para a reparação por danos morais 

quando observadas a razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 

174401/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) (TJ-MT - APL: 00091549720128110015 174401/2016, Relator: 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

20/06/2017) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO 

BANCÁRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. 

MÉRITO. DEPÓSITO EFETUADO VIA ENVELOPE EM CAIXA ELETRÔNICO. A 

ALEGAÇÃO DO BANCO DE QUE O ENVELOPE ESTAVA VAZIO NÃO VEIO 

ACOMPANHADA DE QUALQUER PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR DEPOSITADO E NÃO 

CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O interesse de agir é 

configurado pela necessidade, utilidade e adequação, e surge quando a 

parte sofre um prejuízo, necessitando da intervenção do Poder Judiciário 

para se resguardar. No caso, a sentença é útil e necessária para a 

autora, que pleiteia a restituição de valor depositado em caixa eletrônico e 
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não creditado em sua conta. Preliminar afastada. 2. Alegado que o 

envelope entregue pela parte autora estava vazio, cabia ao banco provar 

tal alegação, o que não ocorreu no caso. Nesse quadro, resta configurada 

a falha na prestação do serviço, devendo a instituição financeira 

responder objetivamente pelo dano causado ao cliente, restituindo o valor 

depositado e não creditado na conta da autora. 3. Não conheço do 

recurso quanto à exclusão do dano moral, vez que a inicial sequer fez 

pedido nesse aspecto. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. 

A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 

9.099/95. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação. (TJ-DF - ACJ: 20150310145424, Relator: FLÁVIO 

FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/09/2015, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 07/10/2015 . Pág.: 194) DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALEMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, e CONDENO a 

reclamada a restituir o valor constante no cheque não compensado em 

favor do autor, no total de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme petitório 

inicial, pelos danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária 

a partir da data em que deveria ter sido compensado (Súmula 43 STJ); 

CONDENO ainda a reclamada a reparar os danos imateriais que fixo em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, também a partir desta decisão. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-63.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZABETH MARIA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000550-63.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ELIZABETH MARIA DA SILVA 

MARQUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre 

esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir 

ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do 

Consumidor. Para afirmar seu direito acosta aos autos extrato contendo a 

negativação, que não fora emitido pelos órgãos responsáveis 

(SPC/SERASA/SCPC), de onde se verifica existir outras restrições. A 

parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular 

de direito, que os serviços foram devidamente contratados entre as 

partes, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição 

junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve 

pagamento de diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou 

telas e relatório de utilização desde a ativação da linha provando a 

contratação da parte autora, deixando de pagar as que ensejaram a 

restrição. A parte ré juntou ao processo documentação probatória da 

contratação de seus serviços, demonstrando o vinculo entre as partes na 

relação consumerista: faturas em nome da parte autora, relatório de 

utilização compatível com o perfil da autora e diversos pagamentos. Assim 

não se sustenta a tese de desconhecimento. Provou que existe a relação 

entre as partes. Ora, não é pratica usual nas denominadas “verdadeiras 

fraudes”, que o suposto fraudador venha adimplindo com diversos 

pagamentos, e após longo tempo de uso da linha simplesmente deixe de 

quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim 

realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda 

em condutas fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova 

pericial, porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo 

promovido apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a 

parte promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho 

que a negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a 

requerente NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ELIZABETH MARIA DA SILVA MARQUES 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A VIVO S/A e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente deferida. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001021-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBSON PATRIK SILVA SANTOS (REQUERENTE)

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001021-79.2017.8.11.0013. REQUERENTE: GLEIBSON PATRIK SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 
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relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente questões preliminares, passo a analise 

do mérito. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação de inexistência 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a indenizar por 

danos morais em virtude de negativação indevida, visto desconhecer tal 

cobrança que ensejou a restrição em seu nome, pugna pela inversão do 

ônus da prova nos termos do CDC e a exclusão de qualquer debito entre 

as partes. A empresa reclamada nega as disposições, informa que houve 

a contratação dos serviços, que o debito é regular e a negativação é 

devida; anexando no bojo contestatório print de telas. Ao final pugnou pela 

improcedência da ação por defender estar ausente o dano moral e ainda a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. Pois bem. Em que 

pese as alegações da reclamada verifico que embora faça menção na 

peça contestatória a contratação lícita, não juntou ao processo prova 

cabal desta, não passando de mera conjectura defensiva através de telas 

produzidas de forma unilateral, que até poderiam consubstanciar e provar 

a contratação em conjuntou com demais provas. Depreende-se que desta 

tela há informação que houve diversos pagamentos, porem a requerida 

deixou de empregar maior robustez probatória, o que poderia efetivar se 

anexasse fatura constando o endereço do autor, por exemplo, e assim 

provando que o promovente sempre recebera as faturas em seu 

endereço. Ademais as telas anexadas ESTÃO parcialmente ILEGÍVEIS, 

não podendo serem utilizadas para qualquer fundamentação. Não há nos 

autos qualquer contrato que pudesse apontar para uma contratação licita, 

e nem áudios de telemarketing. No entanto, há prova nos autos de que o 

nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no rol de maus 

pagadores. Porem, diante de a negativação não ser a única existente, e 

ainda, pelo fato de o autor não ter provado estar litigando referente as 

demais restrições, tenho que improcede o pedido de condenação por 

danos morais. Neste aspecto oportuno frisar a mal interpretação que vem 

ocorrendo a respeita da Sumula 385 do STJ, que traz 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”. Ao empreender estudo e verificar 

a  i n t e g r a  d a  r e f e r i d a  s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 

sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Por tanto, considerando que a requerida não se desincumbiu 

de seu ônus em provar a legalidade da cobrança e inclusão junto aos 

órgãos de proteção ao credito, medida que se impõe é declarar a 

inexigibilidade da cobrança, porem, sem condenação por danos imateriais. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para declarar 

a inexistência do débito da parte autora com a ré descrito na inicial e 

debatidos neste processo. Determinando que se proceda a exclusão do 

nome do autor dos registros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena 

de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), caso ocorra o descumprimento desta determinação judicial. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte autora, caso ingresse 

na via recursal. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON KENNEDDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000053-15.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GLEIDSON KENNEDDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência 

de debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre 

esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir 

ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do 

Consumidor. Para afirmar seu direito acosta aos autos extrato contendo a 

negativação, que não fora emitido pelos órgãos responsáveis 

(SPC/SERASA/SCPC), de onde se verifica existir outras restrições. Neste 

aspecto oportuno frisar a mal interpretação que vem ocorrendo a respeita 

da Sumula 385 do STJ, que traz 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”. Ao empreender estudo e verificar a integra da referida 

s u m u l a 

(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2013_35_capSumula385.pdf), constata-se que tal dispositivo fora editado 

em relação aos próprios órgãos de proteção ao credito, que estavam 
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sendo demandados não apenas com a inserção da primeira restrição, mas 

tambem nas demais inserções do nome que já continha alguma restrição. 

Assim, editou-se a sumula para estabelecer que se tratando de órgãos de 

proteção ao credito ocorre o dever de indenizar por danos morais se ao 

incidir a primeira restrição não for o interessado notificado. Assim, tal 

sumula não protege os denominados devedores contumazes, que mesmo 

com inúmeras restrições poderia ingressar no judiciário para discutir a 

negativação mais antiga. Absurdo tal interpretação, pois que não condiz 

com a essência jurídica quando a sumula foi editada pelo Superior Tribunal 

de Justiça. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno 

exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, e que a inadimplência da parte promovente 

ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada 

pelo autor. Que houve pagamento de diversas faturas e deixou de pagar 

as demais, pois juntou telas e relatório de utilização desde a ativação da 

linha provando a contratação da parte autora, deixando de pagar as que 

ensejaram a restrição. A parte ré juntou ao processo documentação 

probatória da contratação de seus serviços, demonstrando o vinculo entre 

as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte autora, 

relatório de utilização compatível com o perfil da autora e diversos 

pagamentos. Assim não se sustenta a tese de desconhecimento. Provou 

que existe a relação entre as partes. Ora, não é pratica usual nas 

denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto fraudador venha 

adimplindo com diversos pagamentos, e após longo tempo de uso da linha 

simplesmente deixe de quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não 

paga conta, e sim realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente 

caso não se amolda em condutas fraudulentas. Concluo, desnecessária a 

produção de prova pericial, porquanto a analise em conjunto das provas 

levantadas pelo promovido apontam para uma legitima contratação. Assim, 

não tendo a parte promovente comprovado que procedeu a quitação do 

debito, tenho que a negativação é medida legal. Até porque, em peça 

vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal 

alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as 

informações correspondem aos documentos juntados na exordial e na 

defesa, sendo incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o 

não pagamento. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ELIZABETH MARIA DA SILVA MARQUES 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A VIVO S/A e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente deferida. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI (ADVOGADO(A))

WESLEY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000710-54.2018.8.11.0013. REQUERENTE: WESLEY FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito. Não 

assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar 

as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos 

do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste 

sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da 

parte autora é a declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais por suposta cobrança indevida, negando qualquer vinculo 

com a empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação 

tratada nos autos é de consumo, devendo incidir ao caso todos os 

princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. Para afirmar seu 

direito acosta aos autos extrato contendo a negativação. A parte ré, em 

sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, 

que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, e que a 

inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos 

de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve pagamento de 

diversas faturas e deixou de pagar as demais, pois juntou telas e relatório 

de utilização desde a ativação da linha provando a contratação da parte 

autora, deixando de pagar as que ensejaram a restrição. A parte ré juntou 

ao processo documentação probatória da contratação de seus serviços, 

demonstrando o vinculo entre as partes na relação consumerista: faturas 

em nome da parte autora, relatório de utilização compatível com o perfil da 

autora e diversos pagamentos. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. Ora, não é 

pratica usual nas denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto 

fraudador venha adimplindo com diversos pagamentos, e após longo 

tempo de uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. 

Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se 

vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda em condutas 

fraudulentas. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido 

apontam para uma legitima contratação. Assim, não tendo a parte 

promovente comprovado que procedeu a quitação do debito, tenho que a 

negativação é medida legal. Até porque, em peça vestibular a requerente 

NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal alegação NÃO 

CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as informações 

correspondem aos documentos juntados na exordial e na defesa, sendo 

incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o não pagamento. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por WESLEY FERREIRA DA SILVA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S/A VIVO S/A e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Revogo liminar eventualmente deferida. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 
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necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

EDNEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000677-98.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EDNEIA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento por se 

encontrar devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES – 

INCOMPETENCIA DO JUIZADO – AUSENCIA DE DOCUMENTO DE 

CONSULTA DE BALCÃO SERASA – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA Em contestação a reclamada arguiu a preliminar de 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO ante a necessidade de perícia técnica, mas 

tal preliminar também não merece prosperar, pois há outros elementos 

probatórios que superam a necessidade de pericia técnica, e o 

convencimento do juízo poderá ser formado, assim, não faz necessário 

qualquer perícia, rejeito tal preliminar. AINDA, quanto a ausência de 

documento legitimo probatório da negativação junto aos órgãos, verifico 

que o documento acostado aos autos é legitimo, ademais, a reclamada não 

nega a existência da restrição. Rejeito. A inversão do ônus da prova 

também não merece prosperar em razão da relação consumerista, e 

aplicação do CDC. Rejeitadas. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas as 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Não assiste razão a 

parte reclamante. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais por 

suposta cobrança, negando qualquer vinculo com a empresa promovida. 

Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da 

prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao credito, 

também por antecipação de tutela. Antes de tudo, cumpre esclarecer que 

a relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir ao caso todos 

os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. Para afirmar 

seu direito acosta aos autos extrato contendo a negativação. A parte ré, 

em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, 

que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, e que a 

inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos 

de proteção ao credito contestada pelo autor. Que houve pagamentos e 

deixou de pagar as demais, e ainda requereu condenação em pedido 

contraposto, pois juntou áudios provando a contratação da autora, 

deixando de pagar as que ensejaram a restrição. A parte ré juntou ao 

processo documentação probatória da contratação de seus serviços 

numero de contrato, linha demonstrando o vinculo entre as partes na 

relação consumerista: áudios incontestáveis, faturas, relatórios de 

pagamento. Assim não se sustenta a tese de desconhecimento. Provou 

que existe a relação entre as partes. Ora, não é pratica usual nas 

denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto fraudador venha 

adimplindo com diversos pagamentos, e após longo tempo de uso da linha 

simplesmente deixe de quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não 

paga conta, e sim realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente 

caso não se amolda em condutas fraudulentas. Concluo, desnecessária a 

produção de prova pericial, porquanto a analise em conjunto das provas 

levantadas pelo promovido apontam para uma legitima contratação. Assim, 

não tendo a parte promovente comprovado que procedeu a quitação do 

debito, tenho que a negativação é medida legal. Até porque, em peça 

vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal 

alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as 

informações correspondem aos documentos juntados na exordial e na 

defesa, sendo incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o 

não pagamento. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

Assim, pertinente é o pedido contraposto formulado pelo requerido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, sendo improcedentes os pedidos formulados pela parte 

autora e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de forma que 

CONDENO A PARTE RECLAMANTE EDNEIA PEREIRA DOS SANTOS A 

PAGAR AO RECLAMADO Telefonica Brasil S/A, o valor de R$ 183,34 

(cento e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), conforme pedido 

contraposto, a ser atualizado da data do vencimento da divida, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar eventualmente 

deferida. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Após, Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA JOANA DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000177-95.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA JOANA DOS SANTOS 

MATOS REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A, CORRETORA DE SEGUROS 

SICREDI LTDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Arguiu a reclamada Corretora de Seguros Sicredi 

Ltda, ser parte ilegítima na demanda, sustentando ser mera interveniente 

do seguro de vida. Consonante jurisprudência elencada pela reclamada, 

tenho que assiste razão, de modo que ACOLHO A PRELIMINAR, devendo 

ser excluída do polo passivo da demanda. Neste sentido: SEGURO DE 

VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO - COBRANÇA - CORRETORA 

QUE ATUOU COMO SIMPLES INTERMEDIADORA - ILEGITIMIDADE DE 

PARTE PASSIVA - CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA 

MANTIDA - A corretora, tendo atuado como simples intermediadora na 

contratação havida entre seguradora e segurado, é parte ilegítima para 
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ocupar o polo passivo da demanda que tem como escopo a cobrança da 

indenização securitária - Apelo improvido. (TJ-SP - APL: 

2049980920098260100 SP 0204998-09.2009.8.26.0100, Relator: José 

Malerbi, Data de Julgamento: 06/08/2012, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 07/08/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE 

VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CAPITAL SEGURADO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA CORRETORA. 1. A corretora de seguros é parte ilegítima 

para figurar no pólo passivo da demanda, pois não possui qualquer 

obrigação quanto ao pagamento da indenização securitária, bem como não 

restou comprovado que agiu de modo a ocultar informações do segurado. 

2. Feito extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Dado provimento ao agravo de 

instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70066482415, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 25/09/2015). (TJ-RS - AI: 70066482415 RS, Relator: Jorge Luiz 

Lopes do Canto, Data de Julgamento: 25/09/2015, Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2015) FUNDAMENTO E 

DECIDO Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. 

Assiste razão a parte reclamante. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). A pretensão da parte autora é a 

cobrança de indenização de seguro de vida por cobertura por morte. 

Narra a autora ser beneficiaria da indenização, em razão do falecimento 

de seu cônjuge em 19/06/2017, mas que a segurada se nega a pagar por 

alegar que o segurado não informou doença preexistete quando 

preencheu a Declaração Pessoal de Saude. Por quanto, menciona que tal 

alegação não merece prosperar, pois ressalta que o de cujus faleceu 

devido a um infarto (conforme consta na certidão de óbito), e assevera 

que a segurada não exigiu exames médicos que pudessem comprovar a 

doença ser pre-existente. Requer a inversão do ônus da prova, 

concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, a indenização do 

seguro no valor de R$ 38.138,78 (trinta e oito mil e cento e trinta e oito 

Reais e setenta e oito centavos) – conforme emenda a inicial, renunciando 

o que for excedente referente ao teto dos Juizados Especiais. Cumpre 

esclarecer, ainda, que a relação tratada nos autos é de consumo, 

devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa 

do Consumidor. A parte ré, em sua contestação, arguiu que o segurado 

agiu de ma-fé ao omitir conhecimento de doença pre-existente que tinha 

ciência desde 2010, sendo o contrato de seguro firmado em 2013 omitiu tal 

declaração. A parte ré juntou ao processo contratos com inúmeras 

clausulas, porem, como bem asseverou a autora em impugnação tais 

documentos trata-se de transações entre as requeridas, pois ausente de 

qualquer assinatura do segurado. Depreende-se que a apólice 93.104.323 

– Seguro de Vida em Grupo, tinha como prazo de vigência de 01/02/2010 

a 31/01/2020, conforme documento acostado pela reclamada ID 12981674. 

A reclamante provou a negativa do pagamento por parte da reclamada, e 

acostou o documento junto ao ID 11787971, ante o argumento de doença 

pré-existente. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, 

porquanto a analise em conjunto das provas produzidas no processo, e 

ainda, em consonância com a Sumula 609 do STJ, apontam para a licitude 

e legitimidade da cobrança pela autora. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO 

SEGURADO. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A FIM DE QUITAR 

O SALDO DEVEDOR OBJETO DO FINANCIAMENTO. DEVER DA 

SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE DO DE CUJUS 

NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO NCPC. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO 

PODE SER PRESUMIDA. PROCRASTINAÇÃO ADMINISTRATIVA DA 

SEGURADORA. EXIGÊNCIA DE NOVOS DOCUMENTOS. DESCABIMENTO. 

ART. 3º, § 2º, DO CDC. INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 

IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Contrato de 

financiamento de veículo e de seguro de vida. Morte do segurado 

ocasionada por acidente cárdio vascular (AVC). 2. Seguro prestamista na 

qual deve ser utilizado para quitar as parcelas vincendas objeto do 

financiamento à financeira. Dever da seguradora. 3. Envio da 

documentação necessária a fim de quitar o saldo remanescente do bem. 

Doença pré-existente não comprovada. Art. 373, I, do NCPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; 4. Má-fé do segurado não presumida. 5. Relação Contratual: 

incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do 

evento danoso. 6. Manutenção da sentença prolatada. RECURSO DE 

APELAÇÃO IMPROVIDO. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 4019158 PE, 

Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 08/06/2017, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2017) – grifei/negritei APELAÇÃO 

- COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - CDC - APLICABILIDADE - DOENÇA 

PRÉ-EXISTENTE - REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS - NÃO 

OCORRÊNCIA - MORTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO. O contrato de seguro, típico de adesão, deve ser 

interpretado, em caso de dúvida, no interesse do segurado e dos 

beneficiários. Não se exime do pagamento da cobertura a Seguradora que 

firmou o contrato sem a realização dos exames prévios no proponente. A 

apólice de seguro deve ser interpretada a favor do segurado, tendo em 

vista que a sua legítima expectativa, em caso de sinistro, é receber a 

reparação integral pelo evento com cobertura. A correção monetária deve 

incidir desde a negativa de pagamento administrativo, sob pena de 

enriquecimento ilícito por parte daquele que não pagou a quantia 

devidamente.(TJ-MG - AC: 10194120016689001 MG, Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 03/07/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2014) – grifei/negritei CONSUMIDOR. 

SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE 

NÃO DECLARADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO LONGO 

PERÍODO DE TEMPO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO, A SEGURADORA, 

E O BANCO QUE ATUOU COMO CORRETORA DE SEGUROS. SEGUROS 

PRESTAMISTAS RENOVADOS AUTOMATICAMENTE. POSTERIOR 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM RAZÃO DE NEGÓCIOS 

BANCÁRIOS. MESMA COBERTURA. EVENTO MORTE. AUSÊNCIA DE 

DECLARAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE QUE, NO CONTEXTO DOS 

AUTOS, NÃO FOI INTENCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O 

CONSUMIDOR, PESSOA SIMPLES, COM ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO, FOI DEVIDAMENTE ALERTADO ACERCA DO TEOR E 

ALCANCE DO NÃO PREENCHIMENTO DA "DECLARAÇÃO PESSOAL DE 

SAÚDE". PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

Sentença mantida. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71006215982, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi 

Schmidt, Julgado em 30/09/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006215982 

RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 30/09/2016, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

04/10/2016) – grifei/negritei Conforme emenda a inicial, a parte autora 

excluiu de seus pedidos indenização por danos morais, bem como o 

auxilio funeral, uma vez que o valor do premio já alcança o teto dos 

juizados especiais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação 

de cobrança face a ICATU SEGUROS S/A, para condenar esta reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 38.138,78 (trinta e oito mil e 

cento e trinta e oito Reais e setenta e oito centavos), o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde do efetivo prejuízo (negativa de pagamento), conforme 

súmula 43 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (art. 405 CC). Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte 

autora, caso ingresse na via recursal. 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 
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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, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-31.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAELIA MEIRELES PEREIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000966-31.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LAELIA MEIRELES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento por se 

encontrar devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES – 

INÉPCIA DA INICIAL / PRESCRIÇÃO REPARATÓRIA Arguiu a reclamada a 

preliminar de inépcia da inicial, visto que o documento que aponta a 

negativação em nome do autor não fora emitida diretamente pelos órgãos 

de proteção ao credito, e assim requereu a extinção do processo, 

contudo, diante das demais provas anexas tenho que é desnecessária tal 

prova, rejeito a preliminar arguida. No tocante a prescrição trienal 

conforme código civil, tenho que o art. 27 do CDC amolda-se ao presente 

caso, não se falando em prescrição reparatória. Rejeitadas. 

FUNDAMENTO E DECIDO Superadas as questões preliminares, passo à 

análise do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida no 

valor de R$ 97,38 (noventa e sete reais e trinta e oito centavos), negando 

qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os benefícios 

da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto 

aos órgãos de proteção ao credito e declaração de inexigibilidade do 

débito. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos 

é de consumo, devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do 

Código de Defesa do Consumidor. Para afirmar seu direito acosta aos 

autos extrato contendo a negativação, que não fora emitido pelos órgãos 

responsáveis (SPC/SERASA/SCPC). No entanto, depreende-se deste que 

há outras negativações existentes em nome do autor e que não provou 

serem objetos de litigio judicial. A parte ré, em sua contestação, arguiu que 

agiu em pleno exercício regular de direito, que os serviços foram 

devidamente contratados entre as partes, e que a inadimplência da parte 

promovente ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao credito 

contestada pelo autor. Que trata-se de devedor contumaz. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Após, Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-24.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO VILELA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000960-24.2017.8.11.0013. REQUERENTE: PEDRO VILELA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR A reclamada alega falta 

de interesse de agir, em que pese à argumentação da reclamada no 

sentido de inexistir interesse processual, razão não lhe assiste. Com 

efeito, não há necessidade de se esgotar as instâncias administrativas 

para ver a sua pretensão satisfeita porquanto o legislador constituinte 

consagrou o princípio da universalidade da jurisdição, ou seja, afirmou que 

nenhuma lesão ou ameaça a direito poderia ficar excluída da apreciação 

do judiciário. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões preliminares, 

passo à análise do mérito. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. A 

jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

(negritei). Entendo que, o Poder Judiciário junto com os demais poderes, 

são o sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, assim 

sendo, somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera 

seus efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais 

são previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não 

seja desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser 

intimidativa e preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam 

realizados. Como se viu nestes autos, o caso de refere a cancelamento 

de serviços e bloqueio indevido de serviços contratados da linha 

telefônica da parte autora, alegando ainda que com tal situação, criou-se 

grande constrangimento a si de natureza moral. Da análise dos autos, 

verifica-se pelos documentos juntados que a Reclamante foi visivelmente 

prejudicada pelo bloqueio indevido realizado pela empresa ré, pois a 

mesma encontra-se com todas as suas faturas quitadas. Quantas 
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pessoas são prejudicadas diariamente por tal situação, e nada se resolve, 

e as Empresas de Telefonia continuam em dificultar a resolver tais 

demandas na seara administrativa de forma célere e ágil, desrespeitando 

o seu cliente/usuário/consumidor. Numa ação de cunho indenizatório, além 

da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. (negritei). O Mestre e Prof. SILVIO RODRIGUES, um dos maiores 

expoentes do direito civil pátrio, nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: (a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. (grifei e negritei) Portanto, 

restou-se comprovado a responsabilidade na conduta da empresa 

Reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do 

fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as 

normas jurídicas imperativas. Ainda, não assiste razão a parte ré quando 

diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude 

da sua parte, mas o simples fato da parte reclamada ter bloqueado 

indevidamente serviços da linha telefônica da parte autora, e isso, já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: 63001575 - INDENIZAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA. 

BLOQUEIO INDEVIDO DE TELEFONE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO. Devem ser reparados os danos causados em razão de 

bloqueio indevido de telefone celular, mormente quando o mesmo é 

utilizado para o trabalho. A fixação dos danos morais deve corresponder 

aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, para não servir de 

enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. (TJ-RO; Rec 

100.007.2006.003519-0; Colégio Recursal; Rel. Juiz Marcos Alberto 

Oldakowski; Julg. 21/03/2007). (grifei e negritei). 61286081 - AÇÃO DE 

ADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM DANO MORAL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO 

SERVIÇO. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA SEM QUALQUER 

FUNDAMENTO. DANOS MORAIS VERIFICADOS NA ESPÉCIE. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM QUANTIA MÓDICA. RECONHECIDA A 

RESCISÃO UNILATERAL NA DATA DO BLOQUEIO, O QUE IMPEDE A 

COBRANÇA PELO SERVIÇO APÓS O FATO. 1. Em sendo constatada a 

prestação de serviço deficiente pela requerida, com o bloqueio do serviço 

sem qualquer fundamentação aceitável, cabível, na espécie, a indenização 

por danos morais pleiteada. Indenização, todavia, que merece ser fixada 

em quantia módica, haja vista as circunstâncias do fato. 2. Reconhece-se 

a rescisão unilateral do contrato por parte da requerida em razão do 

bloqueio indevido do serviço, motivo pelo qual vão desconstituídos os 

débitos por serviços referentes à data posterior ao fato. RECURSO 

PROVIDO. (TJ-RS; RIn 71001242007; Capão da Canoa; Primeira Turma 

Recursal Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 24/05/2007; DJRS 

30/05/2007). (grifei e negritei). 61286293 - DANO MORAL. BLOQUEIO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. Mostrando-se indevido o bloqueio realizado 

pela operadora, razoável concluir no sentido da existência de danos 

morais indenizáveis, cuidando-se de profissional que utiliza o equipamento 

para manter contato com seus clientes. Valor da indenização fixado de 

acordo com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada, nos termos da 

decisão recorrida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS; RIn 71001293901; Pelotas; Segunda Turma 

Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 16/05/2007; 

DJRS 30/05/2007). (grifei e negritei). Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade da empresa Requerida, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, 

e com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, Julgo Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), à Reclamante, que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 

362 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, tambem a partir desta decisão. E, em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000292-19.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA 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 por se encontrar devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. Pretende a parte autora a 

condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais, 

sob o argumento de que esteve na agência da reclamada, onde 

permaneceu por mais de 3 (três) hora na fila, fato este que deve ser 

reparado. Embora incontroversa a falha na prestação do serviço, a 

pretensão inicial não merece prosperar. Não se vislumbra nos fatos 

narrados a presença dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo o 

dano, independentemente da natureza. O fato de o cliente permanecer em 

fila de banco por tempo superior ao que estabelece a Lei Municipal, não 

passa de mero aborrecimento diário, desconforto, e irregularidade 

administrativa, comuns nas relações como a descrita nestes autos. 

Infelizmente, a conduta como a sub judice é rotineira a todos os clientes de 

instituições financeiras, devendo tais condutas, serem penalizadas por 

meio de multas a serem aplicadas pelo Poder Público Municipal. Cumpre 

frisar que, compartilho do entendimento de que permanecer em fila de 

banco por tempo superior ao que estabelece a Lei Municipal para ser 

atendido, com relação ao dano, em si, não há ofensa ao direito da 

personalidade, à honra, não havendo qualquer dano moral passível de 

indenização. Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO 

RECURSO. 1. Do exame dos autos verifica-se que, de fato, a situação 

vivenciada pela Autora foi um transtorno e traz dissabor, mas não 

sofrimento intenso capaz de justificar o dano moral pretendido. 2. Com 
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efeito, a simples inobservância do tempo máximo de espera em fila de 

banco, previsto em legislação municipal ou estadual, não é hábil, por si só, 

a provocar sofrimento moral, humilhação, angústia ou abalo psicológico, 

ou seja, não constitui, aprioristicamente, afronta ao direito da 

personalidade. 3. Destarte, faz-se necessária a análise casuística para, 

com lastro nas circunstâncias fáticas apresentadas, se aferir a 

ocorrência de dano imaterial capaz de imputar o réu o dever de indenizar. 

4. No presente caso, não há nos autos fato que tenha provocado abalo à 

honra ou circunstância especial que justifique a condenação do Banco 

Apelante em danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso de 

Apelação a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos 

autorais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 

0467931-4, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira 

Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, bem como os Desembargadores convocados para esta 

sessão estendida, na forma do art. 942, do CPC, por unanimidade, em DAR 

PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto contido nas 

Notas Taquigráficas em anexo e da presente Ementa, que fazem parte 

integrante do julgado.(TJ-PE - APL: 4679314 PE, Relator: Márcio Fernando 

de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 18/06/2018, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 04/09/2018) – grifei/negritei 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESPERA NA FILA DE BANCO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte 

autora em face da r. sentença de fls. 44-46, que julgou improcedente o 

pedido formulado na inicial para condenar a empresa ré, ora recorrida, ao 

pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, em 

razão de longa espera na fila do banco. Alega o recorrente que, no dia 

09/05/2016, permaneceu por mais de uma hora no estabelecimento 

bancário onde pretendia realizar um único depósito. Aduz que o tempo de 

espera suportado por ele está em desconformidade com aquele 

estabelecido na Lei Distrital nº 2.547/2000. Dessa forma, pede a anulação 

da sentença ou a sua reforma, condenando o recorrido ao pagamento de 

indenização por danos morais que forem julgados pertinentes. No caso em 

tela, a parte autora retirou sua senha no estabelecimento bancário às 

12h28min e foi atendida às 13h28min, conforme consta fl. 12 dos autos. 

Embora a parte tenha ficado por uma hora no recinto, contrariando o 

tempo máximo de espera estabelecido no art. 3º da Lei Distrital nº 

2.547/2000, tal motivo, por si só, não enseja a obrigatória reparação por 

danos morais, tendo em vista que estes se revestem de caráter 

atentatório à personalidade, uma vez que se configuram através de lesões 

a elementos essenciais da individualidade. No caso concreto, tendo em 

vista as alegações trazidas pelo recorrente, vislumbro que não houve ato 

ilícito capaz de gerar ofensa aos direitos da personalidade, mas, tão 

somente, mero aborrecimento cotidiano, razão pelo qual a sentença não 

merece reforma. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado em 

sede de inicial (fl. 08). Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Recorrente 

condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica 

suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, do 

CPC/2015). Ante a ausência de contrarrazões, deixo de condenar o 

recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. A ementa 

servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. 

(TJ-DF 20160910106867 0010686-96.2016.8.07.0009, Relator: FABRÍCIO 

FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 06/04/2017, 1ª TURMA 

RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2017 . Pág.: 

568/571) – grifei/negritei Portanto, a atitude da parte reclamada evidencia, 

tão somente, mero dissabor, que não é capaz de impingir dor moral a ser 

reparada a parte reclamante. Destarte, a dor moral, que decorre da ofensa 

aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser 

diferenciada do mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos, sob 

pena de se ampliar excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto 

de desmerecermos o instituto. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão ressarcitória, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Após, Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sentença Publicada via DJE. 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JOAO DE ASSUNCAO NEIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001028-71.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JOAO DE ASSUNCAO NEIVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PREMILINAR – INCOMPETENCIA DO JUIZADO Em impugnação, 

a parte autora 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 

Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 

de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a e indenização por danos 

morais por suposta negativação indevida, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade do debito, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito e condenação por danos 

morais. Requereu ainda a tutela para retirada do nome do autor do rol dos 

órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação contestada que não fora emitido pela 

instituição competente. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu 

em pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, juntou contrato assinado, diversos extratos 

contendo movimentação financeira, e documento probatória provando ser 

o legitimo creder, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a 

restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. 

Que o autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica 

referente ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente 

dos pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. No caso sub 

judice, verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou 

que a empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor, extrato 

bancário, faturas em nome do autor, termo de abertura de conta. 

Verifica-se por tanto, se tratar de lide temerária. Em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar 

contribuição com a legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar 

o sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 
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cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Tais condutas 

devem ser reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas 

sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e 

até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar in albis a grave e 

temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. Como assevera 

Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com título: “Litigância de 

má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem 

pretensão legítima para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, 

utiliza o Poder Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, 

ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização 

por dano moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo 

que: “...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 

lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. CONDENO ainda o requerente, ao pagamento de multa no valor de 

1% sobre o valor da causa, em favor dos cofres públicos, e no 

percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, a título de 

condenação, em favor da demandada, bem como a custas judiciais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, vez que 

é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade aos litigantes 

temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato 

Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da parte 

autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-04.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001026-04.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EZEQUIAS OLIVEIRA 

CHAPINA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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. PREMILINAR – INCONPETENCIA DO JUIZADO / INEPCIA DA 

INICIAL / AUSENCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO / FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR / PRESCRIÇÃO Em contestação, a parte 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. Rejeito. Arguiu a reclamada a 

preliminar de inépcia da inicial, visto que o documento que aponta a 

negativação em nome do autor não fora emitida diretamente pelos órgãos 

de proteção ao credito, e assim requereu a extinção do processo, 

contudo, diante das demais provas anexas tenho que é desnecessária tal 

prova, rejeito a preliminar arguida. No tocante a prescrição trienal 

conforme código civil, tenho que o art. 27 do CDC amolda-se ao presente 

caso, não se falando em prescrição reparatória. Rejeitadas. A parte 

reclamada na sua peça contestatória arguiu, ainda, a preliminar de falta de 

interesse de agir, mas tal preliminar se confunde com o mérito e como tal 

será analisada. Rejeito. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões 

preliminares, passo à análise do mérito. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a e indenização por danos 

morais por suposta negativação indevida, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade do debito, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito e condenação por danos 

morais. Requereu ainda a tutela para retirada do nome do autor do rol dos 

órgãos de proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação contestada que não fora emitido pela 

instituição competente. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu 

em pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, juntou contrato assinado, diversos extratos 

contendo movimentação financeira, e documento probatória provando ser 

o legitimo creder, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a 

restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. 

Que o autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica 

referente ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente 

dos pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. No caso sub 

judice, verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou 

que a empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor, extrato 

bancário, faturas em nome do autor, termo de abertura de conta. 

Verifica-se por tanto, se tratar de lide temerária. Em atenção as atuais 

determinações do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante 

de inúmeras comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com 

objetivo de galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das 

vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar 

contribuição com a legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar 

o sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório. Tais condutas 

devem ser reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas 

sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e 

até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar in albis a grave e 

temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. Como assevera 

Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com título: “Litigância de 

má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem 

pretensão legítima para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, 

utiliza o Poder Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, 

ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização 

por dano moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo 

que: “...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 

lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. CONDENO ainda o requerente, ao pagamento de multa no valor de 

1% sobre o valor da causa, em favor dos cofres públicos, e no 

percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, a título de 

condenação, em favor da demandada, bem como a custas judiciais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, vez que 
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é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade aos litigantes 

temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato 

Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da parte 

autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000250-04.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO APARECIDO DEMARCHI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DOMINGUES PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000250-04.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: LEONARDO APARECIDO 

DEMARCHI EXECUTADO: GILMAR DOMINGUES PIMENTA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se 

de Execução de acordo homologado judicialmente, que busca a satisfação 

da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), restantes do referido acordo. 

Embora paute-se em titulo liquido, certo e exigível houve designação de 

ausência, que por equivoco intimou as partes para apresentarem defesa 

(contestação) e impugnação. A presente ação teria como defesa jurídica a 

oposição de embargos, por quanto, tal postulação dependeria da 

constituição de advogado, o que não ocorreu nos autos. Assim, em 

função dos princípios basilares dos Juizados Especiais, aprecio as 

manifestações do executado e a resposta do exequente. O Executado 

alegou que quitou a referida quantia objeto da execução, porem não 

anexou qualquer prova, não passando de mera conjectura defensiva. Em 

resposta o Exequente nega a disposição, afirmando ainda existir divida no 

montante executado. Entendo, por tanto, ser legitima a execução, vez que 

o Executado nada provou quanto ao pagamento, alegando apenas que 

agiu de boa fé. Insta salientar que o processo executório adota as regras 

dos artigos 52 e 53 da Lei nº 9.099/95 e, no que couber, a regra do Código 

de Processo Civil. A rigor, na execução da sentença, o devedor pode 

alegar em Embargos à Execução, apenas o disposto no artigo 52, inciso 

IX, da Lei nº 9.099/95, a saber: Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: (...) IX 

– o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, 

versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele 

correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) 

causa impeditiva, modificativa, ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. A redação do dispositivo em comento, não permite alargar a 

enumeração das matérias nele previstas para o cabimento de embargos à 

execução de sentença, seja pela literalidade do dispositivo, seja porque a 

própria natureza do processo de execução veda a ressurreição dos 

temas já debatidos e decididos no processo de conhecimento, que findou 

as incertezas até então existentes. A manifestação apresentada nos 

autos não se amoldam às matérias elencadas, vez que não restou 

provado qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação. 

Ademais, lhe falta as formalidades necessárias, como a capacidade 

postulatória e demais requisitos nos termos da lei. In casu, verifica-se a 

procedência da execução que tem caráter de titulo judicial. Ademais, não 

há qualquer vicio no acordo objeto da execução. Pelo Exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a manifestação 

apresentada por GILMAR DOMINGUES PIMENTA face a LEONARDO 

APARECIDO DEMARCHI. Intime-se o exequente para dar prosseguimento 

no feito. 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, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-63.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000647-63.2017.8.11.0013. REQUERENTE: VALDEIR SILVA SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO Ao ser citado o Município de Pontes e 

Lacerda informou em contestação que houve a perda do objeto da ação, 

informando: “consta que o Autor até o presente momento já realizou dois 

procedimentos, quais sejam: Vitrectomia Posterior + Faco OE no dia 

18/11/2017, às 07:00 e Retirada de Óleo de Silicone no dia 28/03/2018 às 

08:00”, e assim requereu a extinção do feito. No entanto, eis que estes 

são elemento da demanda originária, por tanto, forçoso concluir que houve 

a perda do objeto da ação. Diante as informações trazidas aos autos, 

acolho a preliminar e em consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MERITO, com fulcro no art. 485, VI CPC. Sem 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO GOMES GOUVEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000092-12.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE ANTONIO GOMES 

GOUVEIA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 
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que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a e 

indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, negando 

qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade 

do debito, os benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e 

exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao credito e 

condenação por danos morais. Requereu ainda a tutela para retirada do 

nome do autor do rol dos órgãos de proteção ao credito. Para infirmar seu 

direito acosta aos autos extrato contendo a negativação contestada que 

não fora emitido pela instituição competente. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os 

serviços foram devidamente contratados entre as partes, houve 

utilização, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição 

junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o 

autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente 

ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente dos 

pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 

que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 

alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 

código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 

há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor. Há ainda que 

se considerar que além do contrato, a reclamada informou o numero da 

linha utilizada pelo autor, o tipo de plano, o tempo que ficou habilitado e 

este é um período considerável. E o ponto categórico, provou diversos 

pagamentos. Ora, não é pratica usual nas denominadas “verdadeiras 

fraudes”, que o suposto fraudador venha adimplindo com diversos 

pagamentos, e após longo tempo de uso da linha simplesmente deixe de 

quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim 

realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda 

em condutas fraudulentas. Verifica-se por tanto, se tratar de lide 

temerária. Em atenção as atuais determinações do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de 

fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem 

indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada 

através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder 

Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

1000100-86.2018.811.0013; e 1000201-26.2018.811.0013, estes que 

após a juntada de contrato e outras provas que afiguram razão a 

reclamada, é peticionado pedido de desistência. Mas destaco ainda outros 

d e  c u n h o  i n d e n i z a t ó r i o :  1 0 0 0 0 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 1 0 1 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diante de tais fatos, considerando tratar-se de lide temerária configurando 

a má-fé, será oficiado a OAB/MT para averiguar as praticas da nobre 

causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Outrossim, não pode passar 

in albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo liminar eventualmente 

deferida. CONDENO ainda o requerente e advogada, solidariamente, ao 

pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos 

cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, 

a título de condenação, em favor da demandada, bem como a custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade 

aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da 

parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

EBERTON LIMEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000192-98.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EBERTON LIMEIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. Vistos, etc... Face o 

cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, 

II do CPC. Intime-se o autor por meio de seu advogado constituído nos 

autos (DJE), para que informe os dados bancários. Após, Expeça-se 

alvará. PRI. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por parte 

do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, 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, 

25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DONIZETH RODRIGUES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000051-45.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: LUIZ DONIZETH 

RODRIGUES Visto, etc. Considerando o pedido de desistência no 

prosseguimento da demanda formulado pelo patrono da parte promovente, 

e ainda que o devedor não foi encontrado no endereço fornecido pela 

parte reclamante, homologo o pedido de desistência, e em consequencia 

julgo extinto o processo sem resolução do merito, com fulcro no art.53, 

§4º da Lei 9.099/95. 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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Sentença 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000326-28.2017.8.11.0013. REQUERENTE: HELBERT RODRIGUES DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a e 

indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, negando 

qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, a inexigibilidade 

do debito, os benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e 

exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao credito e 

condenação por danos morais. Requereu ainda a tutela para retirada do 

nome do autor do rol dos órgãos de proteção ao credito. Para infirmar seu 

direito acosta aos autos extrato contendo a negativação contestada que 

não fora emitido pela instituição competente. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os 

serviços foram devidamente contratados entre as partes, houve 

utilização, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição 

junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o 

autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente 

ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente dos 

pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 

que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 

alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 

código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 

há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, tanto que mesmo nos tempos 

atuais em que o meio virtual abrange até mesmo as contratações, ainda 

assim apresentou um contrato escrito com a assinatura, e que contém 

diversas informações que conferem com os dados do autor. Há ainda que 

se considerar que além do contrato, a reclamada informou o numero da 

linha utilizada pelo autor, o tipo de plano, o tempo que ficou habilitado e 

este é um período considerável. E o ponto categórico, provou diversos 

pagamentos. Ora, não é pratica usual nas denominadas “verdadeiras 

fraudes”, que o suposto fraudador venha adimplindo com diversos 

pagamentos, e após longo tempo de uso da linha simplesmente deixe de 

quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não paga conta, e sim 

realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente caso não se amolda 

em condutas fraudulentas. Verifica-se por tanto, se tratar de lide 

temerária. Em atenção as atuais determinações do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de 

fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem 

indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada 

através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder 

Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial 

dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que 

efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para 

ações estritamente de cunho indenizatório. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Outrossim, não pode passar in albis a grave e temerária 

situação evidenciada de litigância de má-fé. Como assevera Paola Roos 

Braun, e artigo publicado na internet, com título: “Litigância de má-fé e 

condenação do advogado”, in verbis: “nem sempre o litigante tem 

pretensão legítima para postular em juízo, mas, persuadido pelo advogado, 

utiliza o Poder Judiciário para postergar o cumprimento da obrigação e, 

ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta uma descabida indenização 

por dano moral, almejando ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo 

que: “...Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico 

legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando 

a Justiça, que exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se 

lenta e cara. Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros 

que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem 

custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Revogo liminar eventualmente deferida. CONDENO ainda o 

requerente, ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da 

causa, em favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma 

base de cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da demandada, 

bem como a custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, vez que é absolutamente incoerente a concessão 

de gratuidade aos litigantes temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia 

integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados 

do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos praticados 

pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após 

o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias 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, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010083-63.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE DOS SANTOS (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010083-63.2013.8.11.0013. EXEQUENTE: ALEXSANDRO FERREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: VALDIRENE DOS SANTOS Vistos em Sentença. 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta 

ainda, conforme certidão retro, que a parte promovente foi devidamente 

intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, com fulcro §4º do art.53 da Lei 9.099/95. Expeça-se 

certidão de dívida. Intime-se o autor para retirar junto a secretaria. 

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, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000152-53.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

RAY HANAUER AVILA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000152-53.2016.8.11.0013. REQUERENTE: RAY HANAUER AVILA 

REQUERIDO: NS2.COM INTERNET S.A. Vistos, etc... Face o cumprimento 

da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça alvará conforme dados informados junto ao ID 14835053. 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, 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, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO (ADVOGADO(A))

CESAR GABRIEL DANTAS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000886-67.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CESAR GABRIEL DANTAS 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. 

CONDENO o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, de 

acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario 

sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

JOAO GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE APARECIDA DA COSTA MUNHOZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000927-34.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JOAO GARCIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ROSANE APARECIDA DA COSTA MUNHOZ VISTOS, ETC... 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser homologado. Isto Posto, 

de acordo com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo 

único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado 

entre as partes anexo aos autos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000640-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BERNARDINO TEIXEIRA HERNANDES (EXEQUENTE)

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE FREITAS LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000640-71.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: MIGUEL BERNARDINO TEIXEIRA 

HERNANDES EXECUTADO: ALESSANDRO DE FREITAS LIMA VISTOS, 

ETC... Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser 

homologado. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil Brasileiro 

c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença 

o Acordo celebrado entre as partes anexo aos autos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 487, III, b, CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000735-04.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (EXEQUENTE)

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000735-04.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: HILMAN MOURA VARGAS 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

VISTOS, ETC... Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. RECEBO a presente, de forma que declaro a procedência da 

ação, e ainda, homologo as certidões de credito constante nos autos. 

Proceda-se a imediata expedição de Ofício Requisitório de Pequeno Valor, 

acompanhado das cópias das peças essenciais. Após, seja encaminhado 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o Cálculo e as 

devidas deduções. Retornando, encaminhe-se a RPV devidamente 

atualizada, e instruída com os cálculos conforme art. 3º, §1º, I a V, para 

que a Procuradoria do Estado efetive o devido pagamento. HOMOLOGO 

por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. O cálculo de liquidação do débito será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. 

Realizados os cálculos, expeça-se RPV ou precatório, conforme o valor 

da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao 

montante que exceder o limite legal da RPV. Fica condicionada a 

expedição do alvará de levantamento de valores ao prévio depósito em 

definitivo na Secretaria do original do título executivo, mediante certidão 

nos autos, o qual deverá ser remetido ao executado (Fazenda Pública), 

para controle. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro à parte exequente o benefício da justiça gratuita. Isento o 

executado. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação 

das partes. 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, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-84.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010230-84.2016.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIA SOUZA QUEIROZ 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausente questões preliminares, passo à análise do mérito. Os 

pedidos do autor são parcialmente procedentes. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito c/c obrigação de fazer e a indenização por danos morais, pois aduz 

que sempre foi cliente da requerida com numero de telefonia fixa 65 

3266-2717, e que sem solicitar a requerida lhe enviou dois chips e passou 

a lhe fazer cobranças indevidas. Assim, não concorda com a cobrança 

referida, que vem lhe causando inúmeros transtornos. Antes de tudo, 

cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, 

devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa 

do Consumidor, de forma que inverto o ônus da prova. A parte ré, em sua 

contestação, sustenta que houve a contratação licita, e que as cobranças 

são legitimas, e assim não há dano indenizável. Denota-se que a parte 

autora está irresignada apenas com a cobrança que entende ser ilegítima, 

e assim requer indenização por danos morais. Porem, ausente a 

negativação decorrente de uma cobrança ilegítima, não há que se falar em 

reparação de danos, constituindo apenas mero aborrecimento que a vida 

cotidiana nos reserva. Os fatos afastam a pretensão de indenização por 

dano moral, mas autorizam exclusão do débito, vez que a parte requerida 

não logrou êxito em provar suas alegações. NESTE SENTIDO: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos 

morais – Ausência de provas da efetiva contratação das linhas – 

Cobrança indevida –– Dano moral não comprovado – Sem prova da 

negativação – Ausente ato ilícito – Indenização afastada. Apelação 

parcialmente provida. (TJ-SP - APL: 10043028420168260005 SP 

1004302-84.2016.8.26.0005, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 29/05/2017, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/05/2017) RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - 

Cobrança indevida - Não houve negativação do nome dos autores, nem 

qualquer mácula à honra objetiva - Ausentes requisitos para condenação 

aos danos morais - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10013025320158260606 SP 

1001302-53.2015.8.26.0606, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 

08/02/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/02/2017) Prestação de serviços. Telefonia. Inexistência de relação 

jurídica c.c. reparação de danos. Cobrança indevida por prestação de 

serviços não contratados. Ação julgada parcialmente procedente, 

afastados os danos morais. Apelação do autor. Insistência na ocorrência 

de danos morais. Cobrança indevida: não ocorrência. Dano moral. 

Inexistência. Falta de abalo à honra subjetiva do autor. Negativação 

realizada em nome de pessoa jurídica criada em seu nome. Inexistência de 

maiores consequências que não alcançam o patamar de dano moral. 

Repetição do indébito indevida, ausente pagamento da dívida. Sentença 

mantida. Recurso improvido. (TJ-SP 10123448320158260482 SP 

1012344-83.2015.8.26.0482, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 06/10/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/10/2017) No entanto, embora o autora requeira indenização 

por danos morais, não há prova nos autos de como teria sofrido estes 

prejuízos imateriais. Aqui não se trata de danos in re ipsa, que prescindem 

de prova, pois trata apenas de uma cobrança irregular, sem expor o autor 

a situações humilhantes e constrangedores que uma negativação indevida 

poderia causar, mas que não ocorreu. Assevero ainda que dentre as 

faturas acostadas pela parte autora, não há comprovação de pagamento 
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referente aos chips e a utilização destes. Verifica-se que as faturas que 

apresentam comprovação de pagamento são referente ao plano fixo 

contratado pela autora conforme explica em linhas iniciais. As faturas que 

ensejam a cobrança por suposta utilização das linhas moveis não tem 

prova do pagamento. Não há configuração do abalo moral. Por tanto, não 

assiste razão a parte reclamante. Não vislumbro situação fática que 

pudesse ensejar abalo moral passível de indenização. Neste sentido: 

REPARAÇÃO DE DANOS. CORSAN. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 - A mera cobrança de multa não 

configura abalo a esfera extrapatrimonial, sob pena de banalizar o 

instituto. 2 - Inexiste prova de que o autor tenha sido submetido a 

circunstancia pública de humilhação ou que abalasse a sua moral. 3 - 

Dano não configurado. 4 - Decisão recorrida mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003922960, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Antônio 

Coitinho, Julgado em 19/07/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003922960 

RS, Relator: José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 19/07/2013, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 25/07/2013) – grifei/negritei Prestação de serviços de telefonia. 

Cobrança indevida de multa. Repetição do indébito. Dano moral. 1 - O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo 

hipótese de erro justificável (art. 42, § único, do CDC). Para a incidência da 

norma, necessário que seja provada a má-fé na cobrança. 2 - Mero 

dissabor, irritação ou aborrecimento, causado por cobrança, não causa 

dano moral passível de reparação. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 

20150910204637 0020260-80.2015.8.07.0009, Relator: JAIR SOARES, 

Data de Julgamento: 19/10/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 25/10/2016 . Pág.: 1667/1712) – grifei/negritei 

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. 

DISSABORES. A reparação do dano moral pressupõe que a conduta 

lesiva seja de tal monta a provocar no lesado dor e sofrimento aptos a 

ocasionar modificação em seu estado emocional, suficiente para afetar 

sua vida pessoal e até mesmo social. O dano moral é aquele que, embora 

não atinja o patrimônio material da vítima, afeta-lhe o patrimônio ideal, 

causando-lhe dor, mágoa, tristeza. Na hipótese, o Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis enviou correspondência com cobrança de multa à 

pessoa errada (autora), eis que com nome semelhante. Contudo, não 

existem nos autos quaisquer evidências de uma intensidade de dor 

psíquica que possa caracterizar abalo moral. – grifei/negritei (TRF-4 - AC: 

50170825920144047003 PR 5017082-59.2014.404.7003, Relator : 

CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 

06/07/2016, QUARTA TURMA) Destarte, em razão da inversão do ônus da 

prova, vislumbro que a parte promovida não se desincumbiu de seu ônus. 

Não conseguiu provar que a cobrança da utilização das linhas moveis 

fossem legitimas, não anexou qualquer prova contundente de que estaria 

agindo em exercício regular de direito. Por quanto, entendo que medida 

que se impõe é de declarar a inexistência dos referidos débitos referente 

a utilização das linhas moveis, sem que isto tenha em consequência a 

indenização por danos morais, já plenamente descartada pelos motivos 

acima descritos. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

Visto o autor não ter mencionado e nem provado que quitou tal cobrança, 

a devolução do valor tambem não se aplica. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALEMENTE 

PROCEDENTE do pedido inaugural, para declarar a inexistência do débito 

da parte autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo, 

referente a cobrança de utilização de linhas moveis em nome da autora. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

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, 25 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000531-23.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos etc. De acordo com o 

art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com Julgamento de Mérito, 

quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do 

Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 

HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado em audiência conciliatória, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em conseqüência Julgo 

extinto o presente feito com Julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBOSA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000405-07.2017.8.11.0013. REQUERENTE: FERNANDO PINZAN DE 

CARVALHO REQUERIDO: PAULO BARBOSA FILHO Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONIL LADEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MACROBRAS FERTILIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001454-49.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIONIL LADEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: MACROBRAS FERTILIZANTES LTDA - ME Vistos etc. 

De acordo com o art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com 
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Julgamento de Mérito, quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo 

com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei 

nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado em audiência 

conciliatória, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em 

conseqüência Julgo extinto o presente feito com Julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO TENORIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000258-44.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: JOSE 

FRANCISCO TENORIO 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. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 25 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 037/2018/DF.

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc.;

R E S O L V E:

Artigo 1º. CONCEDER ao servidor WAGNER DOS SANTOS SOUSA, 

Agente da Infância e Juventude, matrícula 4454, lotado no Fórum da 

Comarca de Poxoréu-MT, 10 (dez) dias de Licença Prêmio, referente ao 

quinquênio de 2003 a 2008, para usufruto no período de 27.8.2018 a 

5.9.2018.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Poxoréu-MT, 22 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti. Juíza de Direito Diretora do Foro

 

PORTARIA Nº. 046/2018/DF.

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO interrupção de energia, aproximadamente às 15h30min, e 

de acordo com a empresa Energisa, não há previsão de retorno do 

fornecimento devido rompimento de cabos da rede elétrica nas 

proximidades do prédio do Fórum, tendo em vista que os Técnicos de 

manutenção da rede, se encontrava no Distrito de Aparecida do Leste, em 

serviço e tinha que aguardar retorno;

R E S O L V E:

Art. 1º. – SUSPENDER o expediente forense da Comarca de Poxoréu, no 

dia 24.9.2018, a partir das 17h20min, bem como os prazos processuais 

com vencimento no referido dia, prorrogando-os para o primeiro dia útil 

subsequente.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remetendo cópia ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral da Justiça e a Subseção 

da OAB local.

Poxoréu, 25 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti. Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000524-28.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Partilhar (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXORÉU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILTON LAZARO SANTOS LINO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Cuida-se de execução de título extrajudicial 

contra a fazenda pública ajuizada por ASSOCIAÇÃO PARTILHAR em face 

do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, em que a parte autora, além de outros 

requerimentos, postula pela concessão da gratuidade de justiça. Pois bem. 

De elementar conhecimento que a benesse da gratuidade de justiça 

encontra previsão nos arts. 98 e seguintes do novo Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. In casu, a requerente pugna pela 

concessão da benesse, porém limita-se a juntar aos autos mera 

declaração de hipossuficiência subscrita por sua presidente, ao passo 

que possui advogado constituído e pretende a satisfação de crédito que 

soma quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Logo, havendo indícios 

da capacidade financeira da demandante a emenda à exordial é medida de 

rigor. Deste modo, DETERMINO à parte requerente que, em 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a 

alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido, ou, 

querendo, pague as custas de distribuição, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 24 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000534-72.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDBERG S/A INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILTON LAZARO SANTOS LINO

 

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, 24 de setembro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000535-57.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIVALDO IZIDORIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSINO BISPO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):
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MILTON LAZARO SANTOS LINO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Trata-se de ação de usucapião de imóvel 

rural ajuizada por EDIVLADO IZIDÓRIO DA CRUZ em face de NELSINO 

BISPO DOS SANTOS, já qualificados nos autos. Pois bem. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos. Com efeito, é cediço que nas ações de usucapião é 

imprescindível a citação de todos os confrontantes, incumbindo, portanto, 

à parte autora a qualificação desses, a fim de viabilizar as diligências 

judiciais nesse sentido e, assim, promover a garantia constitucional do 

devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. No entanto, em 

que pese a demandante traga os nomes dos confinantes, ainda que em 

documento de difícil visualização, denota-se que não há informação 

acerca dos endereços desses, de modo que impossível a perfectibilização 

da citação. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 

do supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante 

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

declinar o endereço de todos os confinantes do imóvel usucapindo, sob 

pena de indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do feito 

sem resolução de mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 25 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000312-07.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000312-07.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Considerando 

que a parte executada não apresentou qualquer manifestação conforme 

certidão de id 15456572, por corolário lógico, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela exequente e determino a EXPEDIÇÃO de Requisição de 

Pequeno Valor (RPV), atentando-se ao provimento 11/2017-CM, e, 

instruindo-o com os documentos necessários, em favor do exequente, 

encaminhando, em seguida, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

24 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-86.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA (REQUERENTE)

JEFFERSON LIMA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLPHO MARANHAO AGUIAR (ADVOGADO(A))

GM8 FRANCHISING EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000352-86.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JEFFERSON LIMA VIEIRA 

REQUERIDO: GM8 FRANCHISING EIRELI VISTO, Considerando a que a 

contestação foi apresentada no id 15171013, bem como a carta de 

preposição no id 15171227 todas em tempo hábil, intime-se o promovente 

para apresentar a impugnação a contestação, no prazo legal, requerendo 

o que entender lhe seja de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 24 de setembro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010224-11.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

MARIA HILDA BEZERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010224-11.2015.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA HILDA BEZERRA 

EXECUTADO: OI S.A VISTO, Ante a resposta do ofício encaminhado a 

conta única, intime-se a exequente, para no prazo legal, manifestar 

requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 24 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-83.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010204-83.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA JOSE FERREIRA 

PEREIRA EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME VISTO, 

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por MARIA JOSE 

FERREIRA, em que após várias tentativas frustradas de intimação da parte 

executada, pugna sejam solicitadas as últimas declarações de renda da 

parte executada CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA – ME, CNPJ: 

07.067.922/0001-65, a fim de forneça informações acerca do endereço do 

executado. Pois bem. Todavia, exsurge-se dos autos que não houve 

comprovação de que a parte autora exauriu todos os esforços no sentido 

de informar o endereço do executado, pois não há sequer prova de que 

diligenciou junto a órgãos dos que tem acesso, comprovando que pelo ao 

menos tentou obter alguma informação pertinente. Oportuno ressaltar, 

ainda, que somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito 

na localização de endereços, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário. Posto isto, INDEFIRO, por ora, o pedido de buscas do 

endereço do executado através do sistema INFOJUD. Por outro lado, 

DILIGENCIE-SE a parte exequente para informar o endereço do executado, 

no prazo de 30 (trinta) dias, informando-o nos autos. Decorrido o prazo, 

DETERMINO seja certificado, e, após seja intimada a parte exequente para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do 

NCPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu– MT, 18 de 

setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-23.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINELLO ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA 

(REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000395-23.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ONEIDE ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: MARTINELLO ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMESTICO 

LTDA Vistos, Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por ONEIDE ALMEIDA 

DA SILVA em face de MARTINELLO ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Realizada audiência de conciliação (id 15489503), as partes entabularam 

acordo em que a promovida restituirá a quantia paga pelo produto no valor 

de R$ 2.119,00 (dois mil cento e dezenove reais) monetariamente 

atualizado, bem como pagará a título de danos morais a quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais), que deverão ser pagos no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, na conta bancária indicada pela promovente. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o ACORDO entabulado no evento nº 15489503, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. Após o 

trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 25 de setembro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000399-60.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM POXOREU EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO JORGE DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000399-60.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEL 

JARDIM POXOREU EIRELI EXECUTADO: ADAO JORGE DO CARMO Vistos, 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por COMERCIO DE COMBUSTÍVEL JARDIM POXORÉU EIRELLI em face de 

ADÃO JORGE DO CARMO, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Realizada audiência de conciliação (id 15489925), as partes entabularam 

acordo em que o promovido pagará a dívida de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), mediante 12 (doze) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem 

como ao final dessas parcelas, mais 06 (seis) parcelas de R$ 1.000,00 ( 

mil reais), sendo entabulado ainda que o pagamento da primeira parcela 

fica estabelecido para o dia 31/09/2018, bem como em caso de atraso de 

qualquer parcela fica estabelecido o acréscimo de 30% (trinta) sobre o 

valor da mesma. Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as 

partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio nos e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 

15489925, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade 

processual. Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 25 de setembro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 0004/2018-DF.

 A Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro, no 

uso das atribuições legais, na forma da lei e em conformidade com as 

Resoluções nºs 08/2011/PRES/TPO e 020/2014/TP e dos Editais nºs 

014/2012-GSCP, 001/2018-DF, 003/2018-DF e da Portaria nº 

668/2015-PRES, torna público A DATA E O LOCAL PARA APLICAÇÃO 

DAS PROVAS para o Recrutamento de Estagiário de Ensino Superior da 

Comarca de São José do Rio Claro, sendo o dia 06/10/2018 (sábado), das 

09:00 às 12:00 horas, a realizar-se no Plenário do Fórum "Raul Bezerra", 

sito à Rua: Santa Catarina, 709- Centro – São José do Rio Claro – MT.E, 

para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, 

que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do Fórum. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro, 25 de setembro de 2018.Original 

assinado Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63331 Nr: 790-43.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 790-43.2016.811.0033

CÓDIGO: 63331

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO.

REQUERIDO: GENEZIO MIRANDA

DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 103, de modo procedo às 

buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando aos autos 

folha contendo o endereço do requerido.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 02 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54660 Nr: 504-36.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CAZADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como 

se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara 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 
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supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 06 de agosto 

de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53817 Nr: 3392-12.2013.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Med. Veterinária do Est. de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A MASCHIO COMERCIO ME, JOSÉ AMADEU 

MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:OAB/MT 8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 E esse interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título.Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara 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.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 07 de agosto 

de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 2591-28.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:MT 2295

 E esse interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título.Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara 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.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto 

de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29941 Nr: 694-04.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA DÁGOSTO LTDA, DAVID JOSE 

DA CUNHA, ERISLANDIA BEZERRA DE SOUZA, RESIUTIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS E RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:SP/146.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT, 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, Riudeslar Lopes 

Pereira - OAB:MT/ 12.652

 Como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito expropriatório, 

reveste-se de inegável interesse público, na exata medida em que serve à 

realização de um direito consubstanciado em título ao qual a lei confere 

eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam tomadas todas 

aquelas providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já 

definido no título.Em outras palavras, porque a execução do título se 

refere à efetivação material de um direito nele consignado, merece a 

completa atenção do Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita 

efetivação.Diante dessa especial circunstância, entendo que merece 

deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte 

devedora.Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, 

a penhora em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara 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.Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

subsequente intimação das partes.São José do Rio Claro – MT, 04 de 

setembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59024 Nr: 772-56.2015.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 772-56.2015.811.0033

Cód. 59024

Vistos.

Considerando que a finalidade descrita no campo objeto da carta 

precatória era proceder a avaliação e praceamento do bem;

Considerando também que a avalição fora efetivamente cumprida e o bem 

fora levado à hasta pública, todavia com ata negativa de 1º e 2º leilão;

 Considerando, ainda, que a apreciação do pleito de arrematação do bem 

extrapolaria a finalidade da presente epístola;

Determino a devolução da presente missiva à comarca de origem, com as 

nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31606 Nr: 2362-10.2011.811.0033

 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: ANÉSIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto-Requerido à imediata implantação do benefício da aposentadoria 

por idade rural à parte requerente no equivalente a 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir da data do ajuizamento da ação, que se deu em 

24/11/2011, descontado o período que o autor recebeu o devido valor. 

Atendendo ao disposto nos itens 6.17.1 e 6.17.2 da CNGC, especifico 

novamente as informações abaixo, necessárias à implantação do 

benefício:I – Nome do Segurado: ANÉSIO PEREIRA DOS SANTOS.II – 

Benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.III – Número do 

benefício: 164.936.159-6III – Renda mensal atual: R$ 0,00.IV – Data de 

início do benefício: data do ajuizamento da ação (24/11/2011).V – Renda 

mensal inicial: Valor referente a um salário mínimo nacional.Encaminhe-se 

também os documentos indicados no Capítulo 02, Seção 06, Item 2.6.5, da 

CNGC, in verbis:Na expedição de ofícios determinando a implantação de 

benefícios e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, 

deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados:I - do endereço do autor;II - 

da cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS;III - da cópia da 

certidão de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na 

impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o autor da 

ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de nascimento)”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81932 Nr: 2334-95.2018.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANGEL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ANJOLINO RUMANIA 

- OAB:24181/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2334-95.2018.811.0033

CÓDIGO: 81932

REQUERENTE: TANGEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ – MT

DESPACHO

 Vistos.

Apensem-se os presentes embargos a execução à ação de execução 

fiscal correlata.

Com o apensamento, certifiquem-se a tempestividade dos embargos à 

execução opostos.

Após, venham conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7346 Nr: 1465-60.2003.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, MARIA 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 PROCESSO: 1465-60.2003.811.0033

CÓDIGO: 7346

REQUERENTE: DIMAS CELLONI

 REQUERIDO: ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E MARIA SANTANA DA 

SILVA.

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28465 Nr: 2344-23.2010.811.0033

 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: LMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON DONIZETTI FERREIRA 

CERANTES - OAB:14255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2344-23.2010.811.0033

CÓDIGO: 28465

REQUERENTE: LUCIMEIRE MARIA SILVA MARIANO

REQUERIDO: JOÃO BATISTA MARIANO

DESPACHO

 Vistos.

Defiro o pleito de fl. 70, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, intime-se a inventariante para ciência dos documentos de fls. 71/76, 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Em nada sendo requerido, tornem-se os autos ao arquivo.

Cumpram-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21501 Nr: 1351-48.2008.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Autos nº 1351-48.2008.811.0033
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Cód. 21501

Vistos.

Expeça-se alvará para liberação do saldo remanescente bloqueado nos 

autos, em favor do executado, consoante solicitado à fl. 409.

Com a liberação do competente valor e observadas às formalidades 

legais, arquivem-se os presentes autos, com as anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33262 Nr: 1451-61.2012.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HUBNER BUSS, LEUSA FISCHER BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FISCHER BUSS WEISS - 

OAB:14727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Autos nº 1451-62.2012.811.0033

Cód. 33262

Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Em nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32191 Nr: 379-39.2012.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON HULENER BUSS, NELSON HUBNER 

BUSS, LEUSA FISCHER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 379-39.2012.811.0033

CÓDIGO: 32191

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

 REQUERIDO: WILSON HUBNER BUSS E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54622 Nr: 466-24.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA 

FRANCO - OAB:17.916/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERLY DE SOUZA LIMA - OAB:14946/0-MT, FERNANDA 

MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 PROCESSO Nº 466-24.2014.811.0033

CODIGO: 54622

AUTOR: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO

REQUERIDO: SÉRGIO ROBERTO MATIAS

DECISÃO

Vistos,

Nos termos do disposto no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil, determino a SUSPENSÃO dos presentes autos, ante a inexistência de 

bens passíveis de penhora.

Aguarde-se em arquivo provisório por um ano ou até ulterior manifestação 

da parte exequente.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24666 Nr: 1904-61.2009.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ADELMO DALL'ACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI JOSÉ PEDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELCY LUIZ DALL"ACQUA 

JUNIOR - OAB:9.505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, FELIPE 

AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B, HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-A/MT, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - 

OAB:6.110-A/MT, SÉRGIO GUARESI DO SANTO - OAB:6.112-A/MT, 

Silvia Pacheco Castanho - OAB:10.921 E/MT

 Autos nº 1904-61.2009.811.0033

Cód. 24666

Vistos.

Sobre a petição do executado de fl. 702, manifeste-se a parte autora, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 A seguir, conclusão para deliberações.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32582 Nr: 769-09.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA TEXTIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE A. BARROS - 

OAB:206.335/SP, DENIS DONAIRE JUNIOR - OAB:OAB/SP 147.015, 

LEANDRO MARCANTONIO - OAB:OAB/SP 180.586, MILENA LOPES 

CHIORLIN - OAB:205532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 769-09+2012.811.0033

Cód. 32582

Vistos.

Defiro o pedido da parte autora (fl. 119), para o fim de determinar a 

expedição de ofício para as empresas de telefonia (Vivo, Tim, Claro e 

Nextel), solicitando informações acerca do endereço da parte requerida PJ 

Comércio de Confecções LTDA ME (CNPJ: 10.604.170/0001-39), bem 

como seu sócio Carlos Alberto da Silva Moraes (CPF: 619.730.765-00), 

consignando o prazo de 10 (dez) dias para a resposta.

Com a resposta, manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64443 Nr: 1375-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 
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OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERT DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 

- OAB:19914/O

 Autos nº 1375-95.2016.811.0033

Cód. 64443

Vistos.

Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos monitórios, 

no prazo legal.

A seguir, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se o 

embargante para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após. conclusão para deliberações.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15342 Nr: 463-50.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOINO SPENASSATTO, JOVELINA SPENASSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA 

JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA 

BARROS FAVA - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 PROCESSO: 463-50.2006.811.0033

CÓDIGO: 15342

REQUERENTE: GENOINO SPENASSATTO E OUTRO.

REQUERIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ.

DESPACHO

 Vistos.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33139 Nr: 1328-63.2012.811.0033

 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: DARCI FRANCISCO MOCELLIN, MARCIA APARECIDA 

BARBOSA, LOURENÇO PRIMO MOCELLIN, IRENE MOCELLIN, RICHARD 

BERTICELLI MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Autos nº 1328-63.2012.811.0033

Código: 33139

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

10 (dez) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de indeferimento.

A seguir, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou 

eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63540 Nr: 888-28.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER, POLIANA MIKIJEVS CALÇA LORGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16.226-B

 Autos nº 888-28.2016.811.0033

Cód. 63540

Vistos.

Considerando a postulação de devolução da presente epístola formulada 

pelo exequente à fl. 87, devolva-se à comarca de origem, grafando-se as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74432 Nr: 3129-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO, 

HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3129-38.2017.811.0033

Cód. 74432

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela exequente à fl. 71, para o fim de determinar 

a expedição do mandado de penhora e avaliação dos semoventes dados 

em garantia contratual.

Após, sobre a avaliação, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76918 Nr: 191-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO JOSE BARBOSA

 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:

 PROCESSO: 191-36.2018.811.0033

CÓDIGO: 76918

REQUERENTE: FINANCIADORA BRADESCO S/A

REQUERIDO: AGNALDO JOSÉ BARBOSA

DESPACHO

 Vistos.

O pleito formulado pela parte autora à fl. 48 já fora apreciado e o acordo já 

fora homologado, consoante se extrai da leitura da decisão de fl. 44, logo, 

determino a intimação da parte autora para informar eventual cumprimento 

do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia 

será considerada como satisfação da obrigação.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23279 Nr: 516-26.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE RIBEIRO DO PRADO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 Autos nº 516-26.2009.811.0033

Cód. 23279

Vistos.

INTIME-SE o exequente a promover o regular prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3841 Nr: 703-15.2001.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE FRERES ARAÚJO MAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 703-15.2001.811.0033

CODIGO: 3841

AUTOR: BB – FINANCIERA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO.

REQUERIDO: VALDENICE FRERES ARAÚJO MAQUES.

DECISÃO

Vistos,

Nos termos do disposto no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil, determino a SUSPENSÃO dos presentes autos, ante a inexistência de 

bens passíveis de penhora.

Aguarde-se em arquivo provisório por um ano ou até ulterior manifestação 

da parte exequente.

Sem prejuízos, determino sejam feitas as necessárias anotações quanto 

aos atuais procuradores da parte autora, consoante postulado à fl. 205.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71345 Nr: 1871-90.2017.811.0033

 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: ELIO ANTUNES DE CHAVES, GENY ZENI DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES BENETTI, MARIO GOLON, JOSÉ 

THOMÉ PEDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER, FRANCISCO 

EURIPEDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 PROCESSO: 1871-90.2017.811.0033

CÓDIGO: 71345

REQUERENTE: ELIO ANTUNES CHAVES E OUTRO.

REQUERIDO: DIOGENES BENETTI E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o teor da certidão de fl. 

176, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3016 Nr: 21-31.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABUR PNEUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideraldo Carlos Venâncio, EMERECIANO JOSÉ 

VENANCIO FILHO, OSCAR PEREIRA COSTA, IDERALDO LAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE 

MAEDA - OAB:20.912 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 21-31.1999.811.0033

CÓDIGO: 3016

REQUERENTE: JABUR PNEUS S/A

REQUERIDO: IDERALDO CARLOS VENÂNCIO E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se o exequente para apresentar matrícula atualizada do imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22906 Nr: 149-02.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIEL DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - INTERNET BANDA 

LARGA - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A/MT

 Autos nº 149-02.2009.811.0033

Cód. 22906

Vistos.

Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo 

executado às fls. 184/188, manifeste-se o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65419 Nr: 1886-93.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRICHI & GIMENEZ ME, MARIO AUGUSTO 

ENRICHI, CELI ARNALDO GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1886-93.2016.811.0033

Cód. 65419

Vistos.

Concedo o prazo pretendido pela parte autora à fl. 78.

Decorrido referido prazo, intime-se a parte autora para apresentar o 

competente comprovante, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.
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 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 2838-58.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2838-58.2005.811.0033

CODIGO: 13523

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDO: JOSÉ CASTANHA

DECISÃO

Vistos,

Nos termos do disposto no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil, determino a SUSPENSÃO dos presentes autos, ante a inexistência de 

bens passíveis de penhora.

Aguarde-se em arquivo provisório por um ano ou até ulterior manifestação 

da parte exequente.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76773 Nr: 102-13.2018.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 102-13.2018.811.0033

Cód. 76773

Vistos.

Sobre o cálculo apresentado pela autarquia requerida, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22396 Nr: 2264-30.2008.811.0033

 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: ELZA CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2264-30.2008.811.0033

Cód. 22396

Vistos.

Sobre o cálculo apresentado pela autarquia requerida, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29708 Nr: 455-97.2011.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE AURORA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 455-97.2011.811.0033

Cód. 29708

Vistos.

Sobre o certificado à fl. 154, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18686 Nr: 458-91.2007.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY GODOY DE MORAES, NEUSA GODOY, 

LEONILDA GODOY, ARLINDO GODOY FILHO, JANETE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3.920/MT

 PROCESSO: 458-91.2007.811.0033

CÓDIGO: 18686

REQUERENTE: CLAUDINEY GODOY DE MORAES E OUTROS.

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18784 Nr: 550-69.2007.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Autos nº 550-69.2007.811.0033

Cód. 18784

Vistos.

Concedo o prazo pretendido pela parte autora à fl. 137.

Decorrido referido prazo, intime-se a parte providenciar o necessário ao 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29687 Nr: 434-24.2011.811.0033

 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: ODENIL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50153 Nr: 1949-60.2012.811.0033

 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: JOSE DE MORAIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, que o 

processo estará disponível para Vista por 15 dias, depois retornará para o 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64722 Nr: 1512-77.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON ALEXANDRE RODRIGUES DA 

SILVA, JONATHAS JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.111, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80243 Nr: 1667-12.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BREVES WASHINGTON11, ANDREA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.49, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 2385-53.2011.811.0033

 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: LUCIANA DOS SANTOS CUSTÓDIO, ANDRESSA DOS 

SANTOS CUSTÓDIO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportada a resposta aos autos, intime-se a parte requerente, por meio de 

sua patrona, para que cumpra a decisão de fl. 98 no prazo ali consignado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 2385-53.2011.811.0033

 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: LUCIANA DOS SANTOS CUSTÓDIO, ANDRESSA DOS 

SANTOS CUSTÓDIO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O pedido de fls. 96/97 não merece amparo. Não há que se falar em "gerar 

um número de CPF" para o falecido - ao menos sem o devido processo 

legal ou administrativamente, pelos herdeiros do 'de cujus' - mas apenas 

em buscar o seu cadastro no banco de dados da Receita Federal.

Todavia, no presente caso, em pesquisa pelo Infoseg, não foi possível 

localizar o aludido registro, possivelmente porque inexistente.

Portanto, concedo à autora prazo de vinte dias para que demonstre nos 

autos ter solicitado administrativamente o número do CPF do 'de cujus' 

junto à Receita Federal, ou, caso inexistente o registro, comprove ter 

requer ido a inscr ição do mencionado cadastro (v ide 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-d

e-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/inscricao-no-cpf/inscricao-de-pess

oas-falecidas), sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito.

Intime-se, por meio dos patronos da parte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74414 Nr: 3122-46.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERREIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Ofício JUVAM audiencia designada para o dia 02/10/2018, às 15h10min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61442 Nr: 2447-54.2015.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO JOSÉ DRESH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARHIANE GOMES DA MATA - 

OAB:14336, JANNINE CRUZ SOUZA - OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO 

ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Informativo do 1º Juizado Especial Criminal da Comarac de Foz do 

Iguaçu/PR com audiência designada para o dia 14 de novembro de 2018, 

às 16h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77898 Nr: 595-87.2018.811.0033
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 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): IARIVAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, KÉLIA ANGELINA DUARTE VASSOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 JUVAM, audiência designada para o dia 04 de fevereiro de 2.019, às 

14h45min.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000304-22.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. G. (ADVOGADO(A))

S. F. X. S. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. D. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000304-22.2018.8.11.0049 Vistos. Compulsando detidamente os 

autos, chamo o feito à ordem e revogo a decisão de ID.14883529, no 

dispositivo referente à remessa dos autos ao CEJUSC, posto que, apesar 

de já aprazada a data para a realização da Sessão de Mediação e 

Conciliação, verifico que trata-se de interesse de menor, razão pela qual, 

não há possibilidade de aguardar o lapso de tempo para a realização 

dessa solenidade, sob pena de prejuízo aos interesses do infante. Assim, 

designo Audiência de Conciliação para o dia 02 de outubro, às 12h00min 

(horário oficial de Mato Grosso), oportunidade em que será apreciado o 

pedido liminar. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Vila Rica-MT, 18 de 

setembro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39917 Nr: 1197-77.2015.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVAL MARCOLINO CLARO - 

OAB:OAB/MS 5.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Tendo em vista o pedido de desistência da parte autora acerca do 

prosseguimento da presente demanda, bem como certidões de refs. 18 e 

21, abra-se vista dos autos ao MPE para que se manifeste pelo que de 

direito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53096 Nr: 18-06.2018.811.0035

 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): GERALDO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:11759

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuizo, defiro o pedido do MPE de vistoria in loco a ser realizada 

pela vigilância sanitária do município visando atestar o efetivo cumprimento 

da decisão que concedeu a antecipação de tutela. Expeça-se o 

necessário.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46981 Nr: 510-32.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Credito de Livre Admissão de Associados 

do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubaldo Martins de Souza, UBALDO MARTINS 

DE SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46887 Nr: 475-72.2017.811.0035

 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: OSVALDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

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

OAB:5736/MT, Márcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:7659/MT

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57481 Nr: 1522-47.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS QUERINO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, ATAME ASSESSORIA, 

CONSULTORIA, CURSOS E PÓS GRADUAÇÃO LTDA-EPP, Município de 

Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para emendar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, haja vista que a encontra-se incompleta, sob pena de extinção.

Às providencias. Cumpra-se.
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 ____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43904 Nr: 1066-68.2016.811.0035

 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: Alexandra Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nilton Fraga Ribeiro, Manoel Fraga 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.11.2018 às 14:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41840 Nr: 277-69.2016.811.0035

 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: ELAINE BORGES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3127-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.11.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35359 Nr: 1242-18.2014.811.0035

 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: DAGMA GLÓRIA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13842/A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.11.2018 às 09:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35707 Nr: 1438-85.2014.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9.975-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.11.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42121 Nr: 430-05.2016.811.0035

 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: ALEXANDRO ANDROPOU DA CRUZ SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 14.11.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 1279-74.2016.811.0035

 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: MUNIR GONÇALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA TEIXEIRA RIOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Cristiano Piato - 

OAB:7.172/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 14.11..2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40362 Nr: 1376-11.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 31.10.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55553 Nr: 921-41.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Carvalho Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN/MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:OAB/MT 3.946

 Cód. nº 55553

DECISÃO.

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C 
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ANULATÓRIA DE DÉBITOS proposta por NILTON CARVALHO BARROS em 

face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados.

Com a inicial vieram os documentos colacionados à ref. 02.

É o breve relato. Decido.

I– DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL

Em análise superficial entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim recebo a petição inicial e determino o 

processo do feito pelo rito ordinário.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Ante a comprovação da hipossuficiência da parte autora, defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

IIII – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

 Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil REMETO o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57933 Nr: 1674-95.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Ferreira de Queiroz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 57933

DECISÃO/CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDOS CANCELAMENTO DE PROTESTO, PEDIDO 

TUTELA ANTECIPADA E OUTROS PEDIDOS promovida por ADEMAR 

FERREIRA DE QUEIROZ em face de ESTADO DE MATO GROSSO 

(FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO).

É o relatório. Decido.

I – DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO DA INICIAL

O art. 319 do NCPC dispõe quais são os requisitos da petição inicial, desta 

forma vejo que os mesmos encontram-se presentes

II – DA TUTELA DE URGÊNCIA

De acordo com o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) 

ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a parte autora alega que informou tanto ao 

DETRAN/MT, bem como, a SEFAZ/MT, que o veículo no qual recai a 

cobrança de IPVA, fora alienado, sendo inviável, o lançamento do IPVA, 

em nome do requerente, bem como, ilegais os referidos protestos.

 Restou comprovada nos autos a verossimilhança do direito alegado com 

os documentos que demonstraram as cobranças realizadas pelo 

requerido que ocasionaram a negativação do nome da parte autora 

(certidão positiva de protesto – ref. 02), bem como pela juntada da 

documentação de comunicação de alienação do veículo ao DETRAN/MT e 

requerimento protocolado na Agência Fazendária de Alto Garças-MT – 

SEFAZ/MT solicitando a exclusão de débitos relativos ao IPVA com juntada 

de AR (ref. 02) e ainda comunicação posterior do sinistro ocorrido com o 

veículo, que gerou perda total do mesmo (ref. 02), o que corrobora com as 

alegações do requerente, reafirmando o fumus boni iuris.

Nesse sentido:

 Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA – Multas de trânsito e débitos relativos a IPVA 

– Impossibilidade de se atribuir responsabilidade ao autor, antigo 

proprietário do veículo, pelos débitos posteriores a 2010, diante da 

alienação do automotor, seguida da comunicação de venda prevista na 

regra do artigo 134 do CTB – Autor que, conquanto tenha comprovado a 

cobrança indevida de débitos de IPVA, deixou de demonstrar a exigência 

de valores relativos a multas por infração da legislação de trânsito – 

Reparação de danos – Responsabilidade subjetiva do Estado – Autor que 

recebeu indevida notificação de lançamento de débitos relativos a veículo 

vendido a terceiro – Inscrição do nome do particular no CADIN Estadual – 

Danos morais configurados – Reparação devida – Aplicação da regra do 

art. 5º da Lei Federal nº 11.960 /09, com a interpretação que lhe deu o STF 

– Recurso parcialmente provido. TJ-SP - Apelação APL 

10037791120148260533 SP 1003779-11.2014.8.26.0533 (TJ-SP). Data de 

publicação: 26/08/2015.

E mais:

 TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADOEM LEI 

FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ART. 134 DO CTB. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO 

COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOALIENANTE APENAS A 

EVENTUAIS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INTERPRETAÇÃO NÃO 

EXTENSIVA AO IPVA. 1.Não incide no presente caso a Súmula 280/STF, 

pois o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, fundamentou-se no 

art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. A menção à lei estadual ocorreu 

apenas em complementação de fundamentação. 2. Nos termos da 

jurisprudência pacífica do STJ, a regra do art.134 do CTB (é obrigatória a 

comunicação pela parte alienante do veículo da transferência de 

propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente 

em casos de eventuais infrações de trânsito) não se aplica aos débitos 

tributários, em especial ao IPVA, tendo em vista que a mencionada exação 

não se confunde com nenhum tipo de penalidade. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 1.540.127/SP, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS,SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Outrossim, no caso em tela, o requerente pleiteia antecipadamente apenas 

que seja determinada a suspensão dos protestos referentes ao título n.º 

2017390920 e protocolo n.º 16758218, e o título n.º 2018140171 e 

protocolo n.º 169302018, o que, a princípio, não prejudicaria o direito do 

requerido, ainda que comprovada a legalidade do débito ao final do 

processo, já que, em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da 

medida.

 Noutro prisma, verifica-se o periculum in mora, vez que o requerente 

poderá angariar prejuízos com a citada restrição, pois o autor ficara 

impossibilitado de, por exemplo, contrair crédito no mercado, o que, nos 

dias de hoje, representa transtornos de monta.

Destarte, presentes ambos os requisitos, a liminar deve ser concedida.

 Com essas considerações e fundamentos, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR 

pleiteada, para DETERMINAR a imediata suspensão do protesto em nome 

da parte autora ADEMAR FERREIRA DE QUEIROZ referente aos títulos n.º 

2017390920 e protocolo n.º 16758218, e o título n.º 2018140171 e 

protocolo n.º 169302018 junto ao Cartório do 2º Serviço Notarial desta 

cidade de Alto Garças/MT, com RESSALVA de que o cumprimento desta 

decisão judicial liminar fica CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 

em dinheiro pelo requerente ou bens idôneos (livres e desembaraçados), 

referente ao título que pretende sustar, mediante depósito judicial, quanto 

ao valor do débito.

Após lavrado o termo de caução, expeça-se o respectivo mandado ao 2° 

Serviço Notarial e Registral de Alto Garças/MT, devendo o referido título 

ficar em poder do Sr. Oficial de Protesto.

No mais, cite-se a parte requerida, com as advertências legais (arts. 334 e 
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344 do CPC) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos articulados 

na inicial, com as advertências de praxe.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10600 Nr: 1070-86.2008.811.0035

 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: ÉBdS, Maria Aparecida de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

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

OAB:5736/MT, Márcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:7659/MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 699,68 

(seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) , nos 

termos da r. sentença de folhas 182/186. Este valor deverá ser recolhido 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 286,28 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT 

aos cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49019 Nr: 1616-18.2018.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Sinop S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 31, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50327 Nr: 2080-42.2018.811.0092

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivandro Ulmerindo Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De acordo com o § 1º do art. 16 da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções 

Fiscais), não são admissíveis embargos do executado antes de garantida 

a execução.

Assim, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o oferecimento de garantia na Execução Fiscal, na 

forma prevista no art. 9º da Lei 6.830/80, sob pena de extinção dos 

presentes embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 8600 Nr: 355-09.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMS E RUFFO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Americo dos Reis 

- OAB:63152/SP, Marineide Anastacio Americo dos Reis - 

OAB:62467/SP, Paschoal Porto - OAB:230953/SP, SERGIO AUGUSTO 

FREDERICO - OAB:80246 - SP

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Exequente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 

(dez)dias, retirar a carta precatória no balcão desta secretaria para 

distribuição ou comprovar o recolhimento das custas para cumprimento no 

juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50259 Nr: 2031-98.2018.811.0092

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TIBERIO LUZ - 

OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a emenda à inicial apresentada na Ref. 16.

 Expeça-se novo mandado para realização da coleta do material na 

Fazenda Pingo de Ouro, na forma determinada na decisão inicial, 

distribuindo-o ao mesmo Oficial de Justiça que cumpriu a diligência 

anterior.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 32483 Nr: 360-79.2014.811.0092

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Elizangela Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o 

pedido de restituição de coisa apreendida formulado por Elizangela 

Ferreira de Freitas, qualificada nos autos.Ciência ao Ministério Público e ao 

patrono do solicitante. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Após, ao 

arquive-se com as baixas de estilo.Alto Taquari-MT, 11 de maio de 

2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54122 Nr: 2178-85.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo da Silva, Sérgio Benedito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889-B, DIONIR ADRIANO CONTREIRA - OAB:22337/O

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono estes autos para proceder a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 427 de 527



intimação dos advogados das partes acerca da decisão proferida a seguir 

descrita, para ciência da data da audiência: " Vistos.

Designo audiência para o dia 27/09/2018 às 15h:45min, para oitiva da 

testemunha Clévis Vilas Boas, recolha-se a Carta Precatória expedida, 

intime-se via DJE os advogados dos acusados considerando que 

tratam-se de réus presos, REQUISITE-SE o recambiamento e o 

comparecimento à audiência acima, providenciado a Secretaria as 

comunicações necessárias.

 Da mesma forma, expeça-se oficio à delegacia desta comarca para que a 

autoridade policial providencie com a máxima urgência as informações 

necessárias, como a seguinte conteúdo: Considerando as determinações 

em audiência realizada na data de 06/09/2018 e informações contidas no 

Laudo N° 510.2.11.2017.012798-01 Protocolo N° 014141/2017 ambos 

acostados nos autos, DETERMINO QUE SEJA OFICIADO COM URGÊNCIA A 

AUTORIDADE POLICIAL PRESIDENTE DO INQUÉRITO POLICIAL e a 

AUTORIDADE POLICIAL DA COMARCA DE APIACÁS-MT, para que 

informem, no prazo de 05 dias, se houve o confronto com as digitais e 

materiais genéticos captados/colhidos com a dos suspeitos Sérgio e Hugo, 

devendo informar ainda a conclusão da perícia realizada nestes autos, 

uma vez que de acordo com informação dada pela defesa em audiência 

ate o presente momento não foi colhido o material genético do denunciado 

Sérgio Benedito dos Santos.

 Apiacás-MT, 24/09/2018

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56727 Nr: 1412-95.2018.811.0084

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANG, HCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1412-95.2018.811.0084

Código: 56727.

Vistos.

Trata-se de pedido de homologação do termo de acordo, o qual versa 

sobre alimentos, guarda e direito de visitas da menor Beatriz Lopes 

Guimarães, tendo como requeridos Alex Nascimento Guimarães e Helen 

Cristina Lopes de Sá.

É o relato do necessário.

 Decido.

 Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária (art. 99, § 3º, 

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

do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 24 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 3471-34.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rocha, Agenor Lopes Filho, 

Wellington de Jesus Messias, Regina de Oliveira Xaropá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:MT/22.212, FERNANDO AUGUSTO GOMES - OAB:17231/B, JUARES 

ANTONIO BATISTA DA SILVA - OAB:MT/ 2.638, MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:mt/ 14374

 Intimação da parte requerida acerca do inteiro teor do ofício 789/2018, ref. 

211, oriundo da Vara Única da Comarca de Rosario Oeste/MT, no qual 

informa a remessa da missiva à Comarca de Cuiabá/MT, diante de seu 

carater itinerante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52207 Nr: 2122-69.2012.811.0038

 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: Maria Gaspar de Oliveira

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

 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:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20001 Nr: 1017-96.2008.811.0038

 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: Erzi Sergio Domingos Santana

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

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

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22465 Nr: 1239-30.2009.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Custodio

 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:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-64.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RANGEL ROSA (EXEQUENTE)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO (EXECUTADO)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

VALDEJONES MARTINEZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010162-64.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: RENATA RANGEL ROSA 

EXECUTADO: DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO, VALDEJONES 

MARTINEZ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes as em epígrafe, em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora não realizou o pagamento do débito à 

credora e, portanto, diante da penhora/constrição de quantias através do 
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sistema BACENJUD, decurso in albis do prazo para impugnação/embargos 

e pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Sem prejuízo disso e porque 

aparentemente pendente valor em aberto, DETERMINO que intime o(s) 

credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) 

se há valores em aberto/pendente de adimplemento e, em caso positivo, 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - art. 53, 

§4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para 

a garantia do débito, no mesmo prazo suso, manifestar(em) se possui(em) 

interesse na expedição de certidão de dívida para inscrição do(s) 

executado(s)/devedor(es) no cadastro de inadimplentes, frise-se, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado n. 76 do FONAJE. 

Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 25 de setembro de 2018 - 

09:36:12. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-64.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RANGEL ROSA (EXEQUENTE)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO (EXECUTADO)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

VALDEJONES MARTINEZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010162-64.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: RENATA RANGEL ROSA 

EXECUTADO: DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO, VALDEJONES 

MARTINEZ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes as em epígrafe, em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora não realizou o pagamento do débito à 

credora e, portanto, diante da penhora/constrição de quantias através do 

sistema BACENJUD, decurso in albis do prazo para impugnação/embargos 

e pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Sem prejuízo disso e porque 

aparentemente pendente valor em aberto, DETERMINO que intime o(s) 

credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) 

se há valores em aberto/pendente de adimplemento e, em caso positivo, 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - art. 53, 

§4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para 

a garantia do débito, no mesmo prazo suso, manifestar(em) se possui(em) 

interesse na expedição de certidão de dívida para inscrição do(s) 

executado(s)/devedor(es) no cadastro de inadimplentes, frise-se, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado n. 76 do FONAJE. 

Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 25 de setembro de 2018 - 

09:36:12. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-19.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALTAMIRO ANTONIO BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000093-19.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ALTAMIRO ANTONIO 

BATISTA REQUERIDO: BANCO BMG Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/1995 - cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – Lei n. 

9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 

6º, VIII -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios de 

prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. A 

inversão do ônus da prova não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, transferindo para a parte adversa apenas 

aquelas em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para 

trazer provas outras e verossimilhança de suas alegações, bem como se 

baseia na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato 

que não é absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II/NCPC, art. 373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da 

inversão. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem acordo 

entre as partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO que as 

INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado 

“limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO 

IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 
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(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 25 de setembro de 2018 - 11:06:41. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-19.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALTAMIRO ANTONIO BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000093-19.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ALTAMIRO ANTONIO 

BATISTA REQUERIDO: BANCO BMG Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/1995 - cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – Lei n. 

9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 

6º, VIII -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios de 

prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. A 

inversão do ônus da prova não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, transferindo para a parte adversa apenas 

aquelas em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para 

trazer provas outras e verossimilhança de suas alegações, bem como se 

baseia na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato 

que não é absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II/NCPC, art. 373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da 

inversão. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem acordo 

entre as partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO que as 

INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado 

“limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO 

IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 25 de setembro de 2018 - 11:06:41. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-63.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA ALVIM (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010304-63.2016.8.11.0038 REQUERENTE: LEONARDO FERREIRA 

ALVIM REQUERIDO: V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema 

BACENJUD, há prioridade no dinheiro a fim de possibilitar ao 

credor/exequente a efetivação/pagamento do seu crédito, o qual ocorre, 

inclusive, de maneira mais eficiente, célere e simples. A Corte Especial do 

STJ ao apreciar o Resp. 1.112.943/MA - Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 15.9.2010 -, aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC c/c 

a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, ratificou a orientação no sentido de 

que, no regime da Lei n. 11.382/2006, não há mais necessidade do prévio 

esgotamento das diligências de localização de bens outros/quaisquer do 

devedor/executado como ato necessário antecedente a efetivar a 

penhora online, motivo pelo qual, conforme é facultado pelo art. 655, I c/c 

art. 655-A c/c art. 659, todos do CPC/NCPC, arts. 854 e ss. -, a 

requerimento do exequente e sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

DEFIRO-A e, consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) confecção da 

minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, tornando os valores 

informados indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde no 

escaninho de penhora on-line do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e 

duas horas), suficiente para o retorno das informações das instituições 

financeiras, ou, não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da 

Secretaria para reanálise/providências. Ademais, esclareço que nas 

ações que versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição 

em cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada, que haja no sentido de determinar 

extrajudicialmente a providência por esponte própria e comunique nos 

autos do processo, razão pela qual DETERMINO a expedição de ofício ao 

SPC- Serviço de Proteção ao Crédito, a fim de que seja cumprido o julgado 

e retirado/excluído o nome da parte credora/exequente dos cadastros 

restritivos de crédito e referente ao objeto da lide - nome: LEONARDO 

FERREIRA ALVIM, CPF/MF n. 560.692.512-53, origem CDL Araputanga-MT, 

credor Depósito Rio Verde, vencimento 5/9/2013, inclusão 24/2/2014, R$. 

3.654,79. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 24 de setembro de 

2018 - 16:21:46. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-63.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA ALVIM (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010304-63.2016.8.11.0038 REQUERENTE: LEONARDO FERREIRA 

ALVIM REQUERIDO: V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 
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fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema 

BACENJUD, há prioridade no dinheiro a fim de possibilitar ao 

credor/exequente a efetivação/pagamento do seu crédito, o qual ocorre, 

inclusive, de maneira mais eficiente, célere e simples. A Corte Especial do 

STJ ao apreciar o Resp. 1.112.943/MA - Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 15.9.2010 -, aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC c/c 

a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, ratificou a orientação no sentido de 

que, no regime da Lei n. 11.382/2006, não há mais necessidade do prévio 

esgotamento das diligências de localização de bens outros/quaisquer do 

devedor/executado como ato necessário antecedente a efetivar a 

penhora online, motivo pelo qual, conforme é facultado pelo art. 655, I c/c 

art. 655-A c/c art. 659, todos do CPC/NCPC, arts. 854 e ss. -, a 

requerimento do exequente e sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

DEFIRO-A e, consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) confecção da 

minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, tornando os valores 

informados indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde no 

escaninho de penhora on-line do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e 

duas horas), suficiente para o retorno das informações das instituições 

financeiras, ou, não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da 

Secretaria para reanálise/providências. Ademais, esclareço que nas 

ações que versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição 

em cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada, que haja no sentido de determinar 

extrajudicialmente a providência por esponte própria e comunique nos 

autos do processo, razão pela qual DETERMINO a expedição de ofício ao 

SPC- Serviço de Proteção ao Crédito, a fim de que seja cumprido o julgado 

e retirado/excluído o nome da parte credora/exequente dos cadastros 

restritivos de crédito e referente ao objeto da lide - nome: LEONARDO 

FERREIRA ALVIM, CPF/MF n. 560.692.512-53, origem CDL Araputanga-MT, 

credor Depósito Rio Verde, vencimento 5/9/2013, inclusão 24/2/2014, R$. 

3.654,79. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 24 de setembro de 

2018 - 16:21:46. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

FABIANA PEREIRA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000080-54.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FABIANA PEREIRA NUNES 

DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 
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registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 25 de setembro de 2018 - 10:21:12. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Processo Número: 1000080-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

FABIANA PEREIRA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000080-54.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FABIANA PEREIRA NUNES 

DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, 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 – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 
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embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 25 de setembro de 2018 - 10:21:12. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-85.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GRIGORIO PINTO SOBRINHO (REQUERENTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DELUQUE DE FREITAS (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010029-85.2014.8.11.0038 REQUERENTE: JOAO GRIGORIO PINTO 

SOBRINHO REQUERIDO: FLAVIO DELUQUE DE FREITAS, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes JOÃO GRIGÓRIO 

PINTO SOBRINHO e FLÁVIO DELUQUE DE FREITAS, em que, no decorrer 

do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. A penhora/arresto efetivada nos 

autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), razão pela qual deverá o devedor/executado apresentar os 

dados bancários necessários a expedição do alvará judicial de 

levantamento do remanescente em seu favor. Ademais, diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 25 de setembro de 2018 - 10:03:43. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-76.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO FONTES DE SALLES GRACA (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

EDUARDO HIRT (ADVOGADO(A))

PEDRO CASCAES NETO (ADVOGADO(A))

LEIDY MERLYN BENTHIEN DE LIMA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a REQUERIDA deixou o prazo transcorrer in albis 

acerca da Intimação da Decisão ID 13748509 para pagamento voluntário 

da condenação. INTIMO o requerente para manifestar e dar 

prosseguimento no feito.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52202 Nr: 691-94.2016.811.0026

 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: Etore Zompero Neto, Marcel Machado Zompero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849/MT, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para que o advogado Rodrigo 

Schwab Mattozo proceda com a sua devida habilitação nos autos, 

devendo juntar competente instrumento procuratório e/ou 

substabelecimento.

2. Após, INTIME-SE o aludido causídico para que manifeste-se acerca da 

impossibilidade de citação do demandado Washington Luiz (ref. 27).

Sendo apresentado novo endereço, desde já, fica autorizada a expedição 

de mandado de intimação/carta precatória, devendo ser observado o 

correto pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça e eventuais 

outras taxas.

3. Caso o advogado Rodrigo Schwab Mattozo não apresente 

manifestação em tempo hábil, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, 

para que manifeste o interesse em prosseguir com o feito no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de extinção sem resolução do mérito.

3. Cumpridas estas determinações e certificando-se as ocorrências 

necessárias, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3740 Nr: 420-47.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zorilda Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Tavares Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON NOIA - OAB:10.621/MT, 

EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - OAB:18529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, a fim de que intime a parte 

requerida acerca da constrição realizada em seus ativos financeiros, 

atentando-se para a quantidade de atos, localidade do cumprimento da 

medida, bem como para a necessidade, ou não, de Oficial de Justiça 
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reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42126 Nr: 38-97.2013.811.0026

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Tarciso de Oliveira Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecília Costa do Amaral 

Almeida - OAB:300946, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, 

Paulo Eduardo Melillo - OAB:76.940, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o antigo patrono da parte 

autora, dando-lhe ciência da juntada da procuração pelo patrono 

peticionante à fl. 90. No ensejo, intimamos o novel patrono constituído pela 

parte autora, para que, nos termos da decisão de fls. 86/86-verso, 

informar, no prazo de 05 (cinco) dias, a localização do veículo que 

pretende a busca e apreensão. Sem prejuízo, no mesmo prazo deverá o 

requerente manifestar-se quanto à hipótese de conversão da ação em 

ação executiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2494-78.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdSL, LRdS, PdAC, IAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT, BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:17549/O, Eder 

Pereira de Assis - OAB:8066/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - OAB:23652/O, 

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O

 Certifico que Rogério Amorim de Souza Leal e Lucas Ribeiro da Silva 

ainda não apresentaram seus memoriais. O réu Lucas possui Advogada 

constituída, a qual, apesar de devidamente intimada, não apresentou seu 

memorial, motivo pelo qual nesta data foi expedido mandado de intimação 

para que constitua novo patrono. O réu Rogério foi representado 

inicialmente pela Defensoria Pública e posteriormente por Advogado 

Dativo, que também não apresentou seu memorial, apesar de devidamente 

intimado. Considerando o restabelecimento do atendimento pela Defensoria 

Pública Estadual nesta comarca, remetemos os presentes autos para 

referido órgão, para apresentação de memorial em favor do réu Rogério.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49827 Nr: 1739-25.2015.811.0026

 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: Luciana de Souza Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9245/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Impulsionam se os presentes autos para INTIMAR A PARTE AUTORA, 

onde consta como patrono habilitado para receber as intimações: Dr. 

Agenor Jácomo Clivati Junior – OAB/MT 9.245, acerca do movimento: 

Decisão: não concessão – Antecipação de Tutela - e para que se 

manifeste no prazo de 15 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-06.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE XAVIER RODRIGUES (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000342-06.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ALICE XAVIER 

RODRIGUES em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. 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. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações 

trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, e supostas 

faturas produzidas unilateralmente A requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Ao lado disso, não se aplica a súmula 385 do STJ no presente 

caso, haja vista que, a negativação preexistente que pesa sob o nome da 

parte autora está sendo discutida judicialmente (Autos nº 

1000343-88.2018.8.11.0026). Nesse sentido, tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A REPARAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 
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dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora do registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, para tanto deverá ser expedido ofício ao 

Órgãos de Proteção responsável pelo banco de dados. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

contraposto e a condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  V I S T O S . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-65.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010261-65.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

SEVERINO MARIANO DA SILVA em desfavor de EMPRESA TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, em que aquela deixou o prazo para se manifestar transcorrer 

in albis e abandonou o processo. É o necessário. Decido. A parte 

reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, ocasionando o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dia, conforme certidão de id. 

15392206, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção, uma vez que o 

Poder Judiciário atual, especialmente a Justiça Estadual que tem ampla 

competência, não pode manter uma estrutura para tramitar processos que 

nem mesmo as partes fazem valer a importância da lide/interesse. O 

abandono processual é causa de extinção de processo – CPC, art. 267, 

III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao disposto na 

Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, 

em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os juizados, 

conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e 

pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da 

Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei 

n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 333). Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: 

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO 

AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI 

FEDERAL N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 
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000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. 

Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000200-02.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. 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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a 

análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, e supostas faturas, produzidas unilateralmente A 

requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz 

de comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de 

seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao 

crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, 

a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora 

do registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, para tanto deverá ser expedido ofício ao Órgãos de 

Proteção responsável pelo banco de dados, o qual deverá proceder a 

retirada no prazo de 05 (cinco dias). - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 
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dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINECE PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000316-08.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por MAURINECE PEREIRA GONCALVES em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. 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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 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. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, não reconhecendo o débito junto a requerida. 

Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela 

defesa, tendo está anexado faturas, contrato assinado e extrato de 

utilização, que demonstram a relação contratual entre as partes, restando 

comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que 

ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 737,99 (setecentos e 

trinta e sete reais e noventa e nove centavos), com juros e correção 

monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo 

após a quitação retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com 

lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa de 4% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 737,99 

(setecentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), relativo às 

faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento 

da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições 

do nome do autor. - Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor dado à causa, 

bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50817 Nr: 1558-37.2012.811.0088

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO CARLOS SIQUEIRA, Rg: 

781.879, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 20.816,16 (Vinte mil e oitocentos e 

dezesseis reais e dezesseis centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

 - Corrente - 537.875.441-00 - Claudete Maria Homerding - 9.637-7 - 

1471-0 - Banco do Brasil S.A.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a 

presente Ação de Execução de Prestação Alimentícia, em desfavor de 

Roberto Carlos Siqueira, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, 

ambos da Constituição Federal, bem como no artigo 201, inciso III, da Lei 

8.069/90 e nas disposições da Lei 5.478/68.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 63/64.Cite-se o 

executado por edital, nos termos da decisão de fls. 25.Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Aripuanã, 24 de setembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58385 Nr: 1498-59.2015.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Bruno Martins Leão. - 

OAB:23752-0, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria por idade à parte autora, no valor 

de um salário mínimo por mês, com DIB em 11/09/2014 (data do 

requerimento administrativo). A correção monetária deve observar o novo 

regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, no qual restou fixado 

o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado a todas as 

condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Juros de mora nos 

termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.Condeno a parte 

requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações 

vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), 

considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, 

consoante Súmula 178 do STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento 

das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, 

que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Sentença sujeita ao 

reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 

30.06.2009) e súmula 490 do STJ.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 1408-22.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Júnior - OAB:20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em consulta ao site "www.tjmt.jus.br", constatei 

que até a presente data não houve cumprimento da missiva encaminhada 

para a Comarca de Colniza/MT, tendo em vista que não foi efetuado o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Sendo assim intimo a 

parte requerente para que efetue o devido pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para que haja o cumprimento do ato.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

 Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52230 Nr: 988-17.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:14933

 Vistos.

Tendo em vista que o trânsito em julgado já foi certificado (fl. 445), 

determino a intimação das partes, para que no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, deem cumprimento ao disposto no art. 422 do Código de 

Processo Penal.

Após, venham conclusos para designação da Sessão do Tribunal do Júri.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, EIS QUE SE TRATA DE FEITO 

CONCERNENTE A RÉU PRESO.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58227 Nr: 1356-55.2015.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Bruno Martins Leão. - 

OAB:23752-0, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria por idade à parte autora, no valor 

de um salário mínimo por mês, com DIB em 18/08/2014 (data do 

requerimento administrativo). A correção monetária deve observar o novo 

regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, no qual restou fixado 

o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado a todas as 

condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Juros de mora nos 

termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.Condeno a parte 

requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações 

vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), 

considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, 

consoante Súmula 178 do STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento 

das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, 

que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Sentença sujeita ao 

reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 

30.06.2009) e súmula 490 do STJ.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 42053 Nr: 681-97.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANDRA TEDESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED FEDERAÇÃO DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:12.231-E/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - 

OAB:8798-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Oliveira 

Paes - OAB:1887, Cláudio Alves Pereira - OAB:3277-B, José 

Osvaldo Leite Pereira - OAB:3418-A, Luiz Fernando Bressan 

Aranda - OAB:12089A, Walmir Antônio Pereira Machiaveli - OAB:, 

Willian Pereira Machiaveli - OAB:4617

 Intimo as partes, para que tomem ciência acerca do retorno dos autos a 

este Juízo, bem como para que se manifestem requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40877 Nr: 1271-11.2011.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO BRUNO DOS SANTOS, ANDERSON 

LUIZ DA SILVA, IGOR RAFAEL SIMOES PITONDO, MARCOS DA SILVA 

MATOS, HERNANDES AQUINO CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787/MT, 

ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B, JORGE HASSIB IBRAHIM - 

OAB:11.119, WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323

 Em cumprimento ao que dispõe o artigo 203, § 4º do NOVO CPC e 

provimento 56/2007/CGJ, impulsiono o feito abrindo vista ao Representante 

do Ministério Público para manifestação acerca da petição de fls. 582/583, 

BEM COMO INTIMO a defesa do Réu Marcos da Silva Matos para se 

manifestar acerca da certidão de não localização da testemunha Thiago 

Brandão Oliveira (fls. 599).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60688 Nr: 941-38.2016.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA AURI VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a 

implantar a autora o benefício da pensão por morte, com fulcro art. 74 e 

ss. da Lei n.º 8.213/91, no valor previsto no art. 75 deste mesmo diploma 

legal, além do abono anual, previsto no art. 40 da mencionada lei, com DIB 

em 17/04/2015 (data do requerimento administrativo), bem como ao 

pagamento dos respectivos valores atrasados e dos abonos anuais.A 

correção monetária deve observar o novo regramento estabelecido pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento 

do RE 870.947/SE, no qual restou fixado o IPCA-E como índice de 

atualização monetária a ser aplicado a todas as condenações judiciais 

impostas à Fazenda Pública. Juros de mora nos termos do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.Condeno a parte requerida aos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da 

sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata de causa 

repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.A 

pensão concedida observará o disposto no artigo 77, e seus incisos e 

parágrafos, da Lei 8.213/91.Deixo de condenar o INSS ao pagamento das 

custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que 

se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Sentença sujeita ao reexame 

necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 

30.06.2009).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpram-se as demais 

disposições da CNGC.Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57292 Nr: 828-21.2015.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos etc.

 Redesigno a presente audiência para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

16h00min. Expeça-se o necessário para a realização do ato. Justifico a 

data em razão da lotada pauta de audiência deste juízo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62201 Nr: 2030-96.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCENIO WENDOLINO SULZBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173

 Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça de ref.168, 

redesigno a presente solenidade para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

16:00. Expeça-se o necessário à realização do ato. Saem os presentes 

intimados.

 Intime-se o advogado do réu. No mais, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para que as partes indiquem o correto endereço da testemunha 

Vilmar Gomes Jacinto, ante o teor da carta precatória juntada à ref.160. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59490 Nr: 308-27.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIUDISON ALMEIDA CARVALHAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Pavão de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Vistos etc.

 Considerando o teor da petição de ref. 160, mormente o atestado médico 

que a acompanhou, redesigno a presente audiência para o dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 13h00min. Justifico a data em razão da lotada pauta 

de audiência desse juízo. Digam as partes sobre a certidão de ref.157, 

indicando o correto endereço da testemunha Ademir Nunes, no prazo de 

05 (cinco) dias. Expeça-se o necessário.

Fica o réu intimado da redesignação, por meio de seu advogado. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28258 Nr: 2686-39.2005.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DEBACKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR AVERSANO, LUIZ ANTONIO DE 

OLIVEIRA, AGOSTINHO CARVALHO TELES, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARIPUANA - MT, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA DE VIAÇÃO TUT 

DE ARIPUANÃ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, Edgar Ângelo de Souza - OAB:9.938/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS ARNO SELLA - 

OAB:2975-B

 Intimação dos requeridos, na pessoa de seu Advogado, para que se 

requeiram o que entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 79088 Nr: 4171-20.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como a 

marcação de urgente.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67366 Nr: 2621-85.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

 De início, ao tempo em que DEFIRO o pedido da defesa contido à ref.: 60 

deste feito, DETERMINO que se proceda, conforme o requerido, 

observando-se as cautelas de praxe.

 Lado outro, em atenção ao pedido da defesa juntado à ref.: 90 dos autos 

e à luz do princípio da verdade real, bem como, considerando que a 

instrução processual não se deu por encerrada na audiência de instrução 

e julgamento (ata – ref.: 57) e, nem em momento posterior, conforme 

determinação contida à ref.: 58, não obstante o representante do 

Ministério Público, já tenha apresentado memoriais finais na forma escrita 

(ref.: 86), ao tempo em que DEFIRO o pedido da defesa juntado à ref.: 78, 

DETERMINO:

1) Que a equipe interdisciplinar deste Juízo realize estudo psicossocial 

nas residências das vítimas menores: Ana Carolina Vercoza Soares 

(endereço: Rua Erechim, casa 32, Bairro Renascer, nesta Cidade de 

Brasnorte – MT) e Dalila Vercoza Soares (endereço: Rua Fortaleza, s/n.º, 

em frente à Igreja Pentecostal, Bairro Renascer, nesta Cidade de 

Brasnorte – MT), com o objetivo de coletarem dados, referentes às 

violências sexuais que aquelas teriam sofrido e que são objetos desta 

Ação Penal, juntando ao feito as considerações que analisarem 

pertinentes.

Com a juntada aos autos do estudo ora determinado, restará encerrada a 

instrução processual e, via de consequência, dê-se nova vista do feito ao 

representante do Ministério Público, no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, para retificar ou ratificar os memoriais finais já apresentados 

na forma escrita à ref.: 86 e, em ato contínuo, dê-se vista dos autos à 

defesa, no prazo legal, o que também deverá ser certificado, para 

apresentação das alegações finais.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e, servindo a cópia deste despacho 

como mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55191 Nr: 3-41.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Vistos etc.

Ante ao retorno dos autos, consoante informa a certidão à ref.: 165 deste 

feito, intimem-se as partes para, no prazo legal, requererem o que 

entenderem de direito, o que deverá ser certificado.

Após, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo, se for o caso, o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70896 Nr: 1304-18.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

 DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

22/11/2018 às 14h00min, devendo as testemunhas Jhonatan Rodrigues 

dos Santos (Vítima) e Airton Boursheid serem intimadas pessoalmente por 

oficial de justiça para comparecimento, sob pena de prisão pelos crimes 

de desobediência e desacato, sem prejuízo ainda de arbitramento de multa 

pecuniária.

DETERMINO desde já a condução coercitiva com reforço policial acaso 

necessário.

Neste ato saíram intimados o réu, o advogado de defesa e o representante 

do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário (mandado/carta/carta precatória/ofício).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25767 Nr: 554-60.2011.811.0100

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEVERINA FERREIRA DA SILVA, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo executivo, ante a ausência de interesse processual. Por 

derradeiro, fixo a título de honorários advocatícios para o causídica 

nomeada como dativa Dra. Milena Rodrigues da Silva, OAB/MT n.º 15.446 , 

o importe de 04 (quatro) URH’s, pro rata, por sua atuação em favor da 

requerida hipossuficiente.Sem custas.INTIME-SE a requerida pessoalmente 

e o patrono do requerente.Após certificado o transito em julgado, 

arquive-se com baixas e anotações de costume.P.I.C.CUMPRA-SE, 

servindo esta como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 24 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 24634 Nr: 870-10.2010.811.0100

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSB, AASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daguimar Lustosa Nogueira 

Cavalcante - OAB:4120/RO

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO PEDROSA BARBOSA, Cpf: 

83198644100, Rg: 1345235-5, brasileiro(a), casado(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: “Vistos em correição. Pretensão alimentícia que Andriesa 

Renata Stocker Barbosa, representada por sua geratriz, Andréia 

Aparecida Stocker Barbosa, sob patrocínio do Ministério Público como 

substituto processual, promove em face de Roberto Pedrosa Barbosa, seu 

genitor, todos qualificados, na ordem de 50% do salário-mínimo. instruída 

com as peças de p. 14/17. Decisão inaugural às p. 19/20, estipulando 

alimentos provisórios em R$ 255,00. Citado o demandado à p. 26. Não se 

apresentou na audiência e nem se defendeu. Instruída a causa com a 

oitiva da mãe da demandante, e de três testemunhas por ela apresentada. 

O Ministério Público insistiu na pretensão original nas alegações 

sobreditas. É o relatório. Julgo. O demandado de fato é o pai da 

demandante, conforme assento de nascimento retratado na certidão de p. 

17. Ao ser interrogada, a representante da autora revelou sua realidade 

de vida, sendo técnica em enfermagem, com renda mensal de R$ 

1.800,00, residente em casa própria, na companhia da autora, de uma filha 

de cinco anos e o atual companheiro, cuja renda alegou ser de R$ 622,00. 

As testemunhas ouvidas nesta oportunidade foram uníssonas em afirmar 

que o requerido desde que se mudou dessa cidade nunca contribuiu com 

o sustento da filha. De outra parte, contando com 15 anos de idade, é 

indiscutível os inúmeros gastos que a mãe acaba por suportar sozinha. 

Afinal, além das necessidades vitais, a adolescente precisa estudar, 

cuidar de sua saúde preventiva, típica da idade, além de vestuário e lazer. 

Convém frisar que o réu é revel. Foi citado pessoalmente, a teor da 

certidão de p. 26, quedando-se inerte, a informar certa veracidade dos 

fatos contra si articulados, embora seja causa que envolva interesse 

indisponível, porém com enfoque protetivo voltado em favor dos 

interesses da adolescente e não do acionado maior e capaz. As 

testemunhas apenas confirmaram, mais ou menos, o que já relatara a mãe 

da autora, dando veracidade à sua realidade de vida. Nas circunstâncias, 

caracterizada a necessidade dos alimentos e informada a possibilidade do 

demandado em supri-los, conquanto também de modo limitado. Ele não 

pode se eximir de suas obrigações paternas, deixando sua filha sem 

recursos suficiente, já que nunca contribuiu regularmente com os 

alimentos e quando o fez não foi de modo suficiente. Frise-se que a 

obrigação alimentícia deve ser compatível com as necessidades da parte 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme regra do art. 

1.694, § 1º, do Código Civil, assim como as disposições da Lei n.° 

5.478/1968 (binômio necessidade-possibilidade). Assim, são devidos 

alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes e nem pode 

prover a própria mantença pelo seu trabalho e aquele de quem se 

reclamam pode fornecê-los sem desfalque necessário ao seu sustento. 

Trata-se de inteligência contida no art. 1.695 do Código Civil, 

encontrando-se presentes as nuanças retro citadas, fincadas no binômio 

sobredito e nas condições financeiras e de vida de cada um dos 

contendores. A propósito, importante transcrever a lição de Yussef Said 

Cahali: “a obrigação de alimentos fundada no jus sanguinis repousa sobre 

o vínculo de solidariedade que une os membros do agrupamento familiar e 

sobre a comunidade de interesse, impondo aos que pertencem ao mesmo 

grupo o dever recíproco de socorro.” (In “Dos Alimentos”, 3.ª ed., Ed. RT., 

pág. 700). Destarte, resta patente a responsabilidade do requerido, que 

deve ser chamado a contribuir melhor para a criação e sustento de sua 

filha, mesmo porque seria saudável, jovem e pode trabalhar, nada a indicar 

que o impeça de ter rentabilidade que lhe garanta os proventos mínimos 

para uma existência digna. O valor dos alimentos, cingidos ao binômio 

suso mencionado, considerando a possível renda mínima do requerido, 

deve ser fixada em 50% do salário-mínimo, valor razoável, bem próximo da 

pretensão inicial e que sugere compatibilidade com o que pode auferir o 

requerido, não se descartando a participação da mãe da requerente, que, 

calha dizer, sustentou a filha nesse longo lapso de quase 16 anos. Além 

deste valor, deve o réu arcar ainda com eventuais despesas 

extraordinárias de tratamento médico, odontológico, farmacêutico e 

escolares que se fizerem necessários à sua filha, na proporção de 50% 

do que for despendido, a ser demonstrado mediante documento hábil por 

conta da autora, via representante. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, a teor do art. 269, inciso I, do CPC. Por 

conseguinte, CONDENO o requerido a pagar alimentos à filha no 

percentual de 50% do salário-mínimo, o qual hoje representa a quantia de 

R$ 311,00 (trezentos e onze reais) por mês. Os alimentos deverão ser 

depositados em conta bancária da representante da requerente acima 

anotada. Os depósitos deverão ocorrer até o dia 10 de cada mês, devidos 

a partir da citação que se deu em 14/10/2010. Os alimentos poderão ainda 

ser pagos diretamente e em espécie à mesma representante mediante 

contrarrecibo. CONDENO o demandado a pagar as custas e as despesas 

processuais. DEIXO de condená-lo em honorários advocatícios, haja vista 

que a causa foi promovida pelo Ministério Público, como substituto 

processual. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas. Saem as presentes intimadas. 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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 24 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24613 Nr: 849-34.2010.811.0100

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SVRD, CFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S. V. R. D., Filiação: Cecília Ferreira 

Rodrigues e Marco Antônio Moreira Dias, data de nascimento: 19/11/2007, 

brasileiro(a), natural de Frutal-MG, solteiro(a), menor e atualmente em local 

incerto e não sabido CECILIA FERREIRA RODRIGUES, Cpf: 11597406660, 

Rg: 16.413.764, Filiação: Juarez Rodrigues Silva e Sandra Maria Pereira, 

data de nascimento: 20/03/1985, brasileiro(a), natural de Frutal-MG, do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Ciência ao 

Ministério Público.Após o transcurso do prazo, ausente recurso, 

remeta-se ao arquivo.PRIBrasnorte/MT, 11 de abril de 2016.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz 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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 24 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53121 Nr: 55-71.2014.811.0100

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 

S/A, CNPJ: 17262213009060. 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: 07/01/2014.

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

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de CONSTRUTORA ANDRADE 

GUTIERREZ S/A, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de a 

quantia de R$ 2.193,23 (dois mil cento e noventa e três reais e vinte e três 

centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

339/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/02/2011

 - Valor Total: R$ 2.193,23 - Valor Atualizado: R$ 2.193,23 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Defiro o pedido fl.19 em seus termos. Cite-se o 

executado por edital no prazo legal. Após, intime-se a fazenda para que 

requeira o que lhe for de direito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

extinção do processo.

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 24 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53091 Nr: 25-36.2014.811.0100

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO GOMES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELETRO GOMES LTDA-ME, CNPJ: 

10533576000178. 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: 07/01/2014.

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

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de ELETRO GOMES LTDA-ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de a quantia de R$ 

1.965,68 (um mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

351/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/12/2013

 - Valor Total: R$ 1.965,68 - Valor Atualizado: R$ 1.965,68 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Defiro o pedido fl.15 em seus termos. Cite-se o 

executado por edital no prazo legal. Após, intime-se a fazenda para que 

requeira o que lhe for de direito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

extinção do processo.

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 24 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41729 Nr: 390-21.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Primeiramente, visto que o réu não 

compareceu a presente solenidade, decreto a revelia do acusado, nos 

termos do art. 367, do CPP. Declaro encerrada a instrução. Em relação ao 

pedido de prisão preventiva do acusado, primeiramente, determino que a 

secretaria junte aos autos o documento recebido pelo Sr. José Oliveira 

Arruda para que cumprisse as cautelares diversas da prisão. Após, 

volte-me imediatamente concluso para prolação de sentença, na qual 

também será analisado o pedido em tela. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35177 Nr: 672-64.2015.811.0110

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESBE S/A ENGENHARIA E 

EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-MT em face da pessoa jurídica CESBE S/A 

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - CNPJ n° 76-487.222/0008-19 e dos 

corresponsáveis CARLOS DE LOYOLA E SILVA – CPF: 157.070.089-34, 

GILBERTO LUIZ CAVIGLIA – CPF: 233.514.899-00 e EDMUNDO TALAMINI – 

CPF: 170.722.809-44.

Determinada a realização de arresto on-line nas contas dos executados 

(fl.81/81-v), via sistema BacenJud, tendo esta restado frutífera 

(fls.82/92-v).

Em razão do bloqueio de valores das contas dos executados, estes 

peticionaram nos autos (fls.29/80) requerendo a revogação da ordem 

judicial e o consequente desbloqueio das contas bancárias em seus 

nomes.

É a síntese.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão aos executados no 

tocante à suspensão da exigibilidade dos débitos constantes na CDA nº 

20142860 que instrui a inicial.

 Depreende-se da documentação acostada pelos executados que o aviso 

de cobrança nº 348036 refere-se à cobrança dos DAR 999/02.243.417-41 

e 999/02.243.402-65, conforme documento de fl.50.

Ainda, constata-se dos documentos de fls.52/80, que os mencionados 

DAR se encontram com a exigibilidade suspensa, em razão de 

determinação deste Juízo em sede de liminar nos autos de Cód. 39422 
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proferida em 07/11/2017, cientificada a parte exequente (fls. 77 e 80).

Portanto, em razão da suspensão da exigibilidade dos débitos da CDA nº 

20142860, REVOGO a determinação judicial de bloqueio de valores em 

desfavor dos executados e determino a liberação de eventuais 

constrições realizadas em desfavor destes.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito.

Intime-se a parte executada da presente decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-13.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

M. B. ROCHA - MECANICA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OSVALDO LEITE RAMOS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000036-13.2017.8.11.0110. REQUERENTE: M. B. ROCHA - MECANICA - 

ME REQUERIDO: OI S.A Vistos. Defiro a produção de prova oral, 

consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de NOVEMBRO 

de 2018, às 09h20min. Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão; As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) 

para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabem aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 34, da Lei n° 9.099/95). Caso 

seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 30 

(trinta) dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes 

quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intimem-se, requerente e requerido, bem como seus 

patronos para comparecerem em audiência. Anoto as testemunhas já 

indicadas pela autora no Id. 13893112. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campinápolis – MT, 25 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33047 Nr: 672-98.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ARCELINO ALVES DE SOUSA, VANUBIA 

FELIPE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON INACIO TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se, integralmente, a determinação de fls. 24.

Intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, manifeste interesse 

no prosseguimento do feito.

 Retifique-se na capa dos autos e no Sistema Apolo o tipo de ação, 

devendo constar “Cumprimento de Sentença”.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25586 Nr: 609-15.2010.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILTON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se, integralmente, a determinação de fls. 94.

Realize-se pesquisa de veículos em nome da executada via SISTEMA 

RENAJUD.

Ademais, defiro o pedido de folha 100, determinando que seja oficiado aos 

Cartórios de Registro de Imóveis de Barra do Garças e Campinápolis, 

requisitando informações sobre a existência de imóveis em nome do 

executado.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32863 Nr: 542-11.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO CARDOZO PRESTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Verifica-se dos autos que o feito foi extinto, fl. 21, em razão da parte 

autora não ter comparecido a audiência. Assim, com base no enunciado 

28 do FONAJE, houve a condenação da demandante em custas 

processuais.

Foi determinada a intimação pessoal da parte autora (fls.28 e 39), a fim de 

que efetuasse o pagamento das custas, porém, quedou-se inerte, 

conforme certidão de fls. 43.

Dessa forma, as custas se encontram pendentes de recolhimento.

Em atenção ao artigo 467, da CNGC , arquivem-se os autos sem baixa e 

anote-se na margem da distribuição o valor, para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa o Cartório Distribuidor constar a referência 

formal ao inadimplemento dos encargos.

No mesmo ato, PROCEDA-SE na forma do Provimento nº 88/2014/CGJ.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 21.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31075 Nr: 838-67.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS SOBRINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Ante o exposto, com fundamento nas disposições do artigo 924, inciso III, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito 

da causa.Determino a expedição de certidão de crédito em favor da parte 

exequente.Sem custas e honorários.Decorrido o prazo legal, dê-se baixa 

no Cartório do Distribuidor e arquivem-se os presentes autos.Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.
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Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90986 Nr: 3328-04.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência no tocante aos alimentos 

gravídicos e provisórios ora requeridos.Com supedâneo no inciso V, do 

artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, 

determino a remessa dos autos ao conciliador, para que designe audiência 

de conciliação/mediação.Após, CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador, devendo a parte ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.ADVIRTA-SE a 

parte requerida que deverá apresentar, POR MEIO DE ADVOGADO, 

contestação na PRÓPRIA audiência de conciliação – art. 5º, § 1º, da Lei n. 

5.478/68.Designada a audiência, INTIME-SE a parte autora na pessoa do 

seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.Advirto as partes 

que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado.Registre-se que no ato da 

intimação deverá o sr. Oficial de Justiça encaminhar a parte que declarar 

que não possui condições econômicas para custear advogado à 

Defensoria Pública ou ao fórum para nomeação de defensor 

dativo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62669 Nr: 57-60.2013.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Alexandre

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Descabe condenação ao 

pagamento de custas.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82679 Nr: 3811-68.2017.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimeire de Sousa Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo formulado pela parte 

autora visando alcançar o bem que se encontram em posse da requerida.

O bem que se pretende apreender é objeto de ação de busca e apreensão 

em que foi deferida a liminar às ref. 04.

Entre um ato e outro, na última petição juntada aos autos, a parte autora 

requereu a desistência da presente ação, pugnando pela extinção do feito 

(ref.11).

Vieram os autos conclusos para deliberações.

Era o que cabia a relatar.

Como é cediço no artigo 3º, §12, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida pode 

ser deferida quando o requerimento estiver acompanhado de cópia da 

petição inicial da ação de busca e apreensão ou da decisão que concedeu 

a busca e apreensão do veículo.

Todavia, aportou aos autos pedido de desistência da ação, que é um ato 

unilateral do autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição 

processual. Em regra, não depende do consentimento do réu para que 

seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que a parte ré sequer foi citada para 

integrar o polo passivo da relação jurídica processual, razão pela qual é 

prescindível o seu consentimento para fins de homologação da 

desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pela parte autora.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60728 Nr: 77-85.2012.811.0105

 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: Colniza - Colonização Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Felix, ARNOR ALVES FERNANDES, 

Pedro Custodio Simão, Lourival Hacbart, Agildo Barbosa de Castro, Enir 

Henrique Ribeiro, Enito da Silva Meira, Olimpia Martins de Souza, Juraci 

Assis Beneti, Antonio Neto Martins Ferreira, Sildo Hoffman, Decasito 

Custódio Simão, Nadir Antunes de Souza, Tania Regina Bofante, Valdomiro 

Delarmelin, Antônio Milton Pereira, ELPIDIO DA SILVA MEIRA, Edmundo 

Nunes Pereira Filho, Silvino Amancio da Cruz, Romulo José Ferraz, João 

Bento, Ira Neitzel, LILIAN ANTUNES BREN, Orlando Moreira da Silva, 

Wanderlei Vieira de Andrade, José Cicero Alves da Silva, Rosangela da 

Silva Honorato, Carlos Barbosa de Souza, Sebastião Ramos, Joseildo 

Cícero dos Santos, CLAUDAIR MAXIMIANO DA SILVA, Silvia Boritza, 

Ildebrando Gusmão, Renilse Aparecida Pelinson, Odete Pires dos Santos, 

Edival Rodrigues Costa, Sebastião Rodrigues da Silva, Wanderlei Torres, 

Odair Antonio Biachin, Elias Alves Bezerra, José Maria da Silva, Ismail 

Cláudio da Silva, Ornilton Cordeiro da Silva, Ataíde Vicente Teixeira, 

Ardeminde Maria Jacinta da Silva, Valdecir Vicente Teixeira, Izaias 

Mendes, Iraci Ferreira de Jesus, Ricarda Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Costa e Silva - 

OAB:MT-13.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o feito no estado em que se encontra, mantendo-se os atos 

praticados.

INTIME-SE a parte requerente para impulsionar o feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38033 Nr: 1637-67.2009.811.0105

 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: Gerson Gonçalves Rodrigues

 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:
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 Vistos etc.

Às fls. 72 sobreveio a notícia da morte da parte autora.

Sendo assim, com fulcro no art. 313, inciso I, do c.c. art. 689, ambos do 

CPC, DETERMINO a suspensão do processo.

INTIME-SE o espólio/sucessores/herdeiros da parte autora, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para no prazo de quinze dias manifeste 

interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, 

sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81947 Nr: 3337-97.2017.811.0105

 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: TK, EBH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de ação para homologação de termo de acordo extrajudicial 

entabulado na presença de advogado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação do 

pacto firmado entre as partes.

É o relatório.DECIDO.

De proêmio, DEFIRO às partes as benesses da assistência judiciária 

gratuita.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, com 

base no artigo 725, inciso VIII, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos, bem como resolvo o mérito, com espeque no art. 487, inciso III, 

alínea b, do mesmo estatuto legal.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais, com as 

ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

Descabe pagamento de verba sucumbencial.

Intimem-se as partes.

Ao Ministério Público para ciência.

Após, arquivem-se os autos com as respectivas baixas na distribuição.

P.R.I.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91646 Nr: 3683-14.2018.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

vindicada.Encaminhem-se os autos ao conciliador para que designe 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte requerida para que compareça à 

solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, 

sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de constituir 

advogado que lhe seja nomeado um dativo por este Juízo. Designada a 

audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do 

§3º, do art. 334 do CPC.As partes poderão constituir representante, por 

meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10, art. 334, do CPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para este Magistrado para 

homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do 

CPC).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B, Edson Alfredo Smaniotto - 

OAB:33.510/DF, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, HYAGO 

CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, Nayara Rodrigues de Amorim 

- OAB:43.476, Renato Smaniotto - OAB:20.215/DF

 Vistos etc. O Ministério Público pugna que seja acrescentada na decisão 

que manteve a prisão do réu Antônio Pereira Rodrigues Neto, o 

fundamento da aplicação da lei penal. Juntou declaração do detento Miguel 

Barbosa Barros Neto (ref. 330).A defesa se manifestou à ref. 368, 

requerendo a nulidade da audiência de instrução realizada sem a 

presença da ré Yana.Pois bem. Embora a declaração juntada à ref. 330 

não faça menção ao nome da ré Yana, a decisão que dispensou a 

presença dos réus na audiência de instrução. realizada no dia 02/08/2018, 

se mostrou pertinente ante as informações constantes no ofício da 

SEJUDH.Com efeito, da análise do ofício juntado à ref. 284, verifica-se que 

o pedido da SEJUDH se fundamentou na informação de um possível 

resgate dos acusados Antônio e Yana.Merece registro, nesta 

oportunidade, que as informações constantes na declaração juntada pelo 

Ministério Público servem para corroborar o conteúdo do ofício recebido 

da SEJUDH.Assim, considerando que a defesa se fez presente na 

solenidade, não há que se falar em nulidade do ato, razão pela qual 

mantenho a decisão que dispensou a presença da ré Yana Fois Coelho 

Alvarenga por seus próprios fundamentos (ref. 287). No mais, quanto ao 

pedido ministerial de ref. 330, deixo de atendê-lo, tendo em vista que a 

prisão do réu Antônio Pereira Rodrigues Neto teve por base a garantia da 

ordem pública e, também, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo a 

decisão se baseado em elementos concretos e não apenas na gravidade 

em abstrato do delito imputado ao acusado. Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público. Certifique-se acerca do integral cumprimento das 

determinações de ref. 308 e 350. Em sendo negativo, cumpra-se com 

urgência.Certifique-se, ainda, sobre a devolução de todas as missivas 

expedidas no processo pendentes de cumprimento nos Juízos 

Deprecados. Deverá o Gestor Judiciário proceder aos impulsos 

necessários ao processo.Cumpra-se, expedindo o necessário. De 

Aripuanã para Colniza, 21 de setembro de 2018. Daiane Marilyn VazJuíza 

Substituta em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-02.2013.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

DAVI VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA (EXECUTADO)

ADRIANO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

8010004-02.2013.8.11.0105. REQUERENTE: DAVI VIEIRA REQUERIDO: 

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP, 

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA Vistos etc. PROCEDA-SE 

a Serventia com a alteração da classe processual, eis que o feito passa a 

tramitar como cumprimento de sentença. Outrossim, INTIME-SE a parte 

executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento voluntário, o débito 

será acrescido de multa fixada no patamar de dez por cento (art. 523, § 

1º, do CPC). Deixo de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência em 

respeito ao art. 54 da Lei n. 9.099/95. Determino que no mandado de 

citação constem, também, a ordem de penhora e a avaliação a ser 
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cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Uma vez efetuada a penhora, 

REMETA-SE os autos para o conciliador para que realize a audiência a que 

se refere o art. 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95. Acaso as partes não se 

conciliem, a parte executada poderá oferecer embargos, escritos ou 

verbalmente (os quais serão reduzidos a termo), NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, venham os autos conclusos para extinção, nos moldes do 

art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colniza, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010139-14.2013.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

8010139-14.2013.8.11.0105. EXEQUENTE: RENATO SILVA ALVES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Relatório dispensado com força no art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Perlustrando os autos, verifico que a parte credora concordou 

com os valores depositados e deu quitação integral do débito. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II, do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. Ademais, a 

extinção da execução só produz efeito quando declarada por sentença. 

Nesta senda, na espécie restou demonstrado, de forma inequívoca, o 

cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, haja vista que o valor 

depositado é o bastante para integralizar a dívida, razão pela qual a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO e 

DECLARO EXTINTA a presente execução, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a baixa nas 

restrições porventura existentes. Se necessário, OFICIE-SE à 

Coordenadoria de Recursos Financeiros para que vincule o valor 

depositado ao presente processo. Após, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores conforme requerido pela parte exequente. 

DETERMINO que o Gestor Judicial cumpra o art. 450, §3º da CNGC 

cientificando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores. DESCABE condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios na forma do art. 55, parágrafo único, da 

Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de praxe. P. I.C. Colniza, 12 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010139-14.2013.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

8010139-14.2013.8.11.0105. EXEQUENTE: RENATO SILVA ALVES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Relatório dispensado com força no art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Perlustrando os autos, verifico que a parte credora concordou 

com os valores depositados e deu quitação integral do débito. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II, do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. Ademais, a 

extinção da execução só produz efeito quando declarada por sentença. 

Nesta senda, na espécie restou demonstrado, de forma inequívoca, o 

cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, haja vista que o valor 

depositado é o bastante para integralizar a dívida, razão pela qual a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO e 

DECLARO EXTINTA a presente execução, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a baixa nas 

restrições porventura existentes. Se necessário, OFICIE-SE à 

Coordenadoria de Recursos Financeiros para que vincule o valor 

depositado ao presente processo. Após, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores conforme requerido pela parte exequente. 

DETERMINO que o Gestor Judicial cumpra o art. 450, §3º da CNGC 

cientificando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores. DESCABE condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios na forma do art. 55, parágrafo único, da 

Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de praxe. P. I.C. Colniza, 12 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000005-26.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN (ADVOGADO(A))

PAULO GABRIEL BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO (ADVOGADO(A))

ADEODATO ANTONIO ANTUNES VARGAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR as partes para 

a audiência de Instrução e Julgamento designada para o doa 30 de 

novembro de 2018, às 10h40min, devendo trazer as testemunhas e 

eventuais documentos para comprovação do quanto alegado. 

COTRIGUAÇU, 25 de setembro de 2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000005-26.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN (ADVOGADO(A))

PAULO GABRIEL BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO (ADVOGADO(A))

ADEODATO ANTONIO ANTUNES VARGAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR as partes para 

a audiência de Instrução e Julgamento designada para o doa 30 de 

novembro de 2018, às 10h40min, devendo trazer as testemunhas e 

eventuais documentos para comprovação do quanto alegado. 

COTRIGUAÇU, 25 de setembro de 2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12107 Nr: 703-94.2010.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EHBdSGrPsmCPBBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que compareceu nesta Secretaria da Vara Única o 

Exequente Everton H. Bueno de Sousa Gós, informando que deseja dar 

continuidade nos feitos e deseja também a nomeação de um advogado 

dativo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39444 Nr: 1279-14.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Alves da Silva, Juari Elias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1279-14.2015.811.0034

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público Estadual

RÉU(S): Jose Alves da Silva

Juari Elias de Lima

INTIMANDO: Denunciado(a): Jose Alves da Silva, Cpf: 55151450115, RG 

0480997-1 SSP MT Filiação: Servino Alves da Silva e Guilhermina Nunes 

da Silva, data de nascimento: 24/03/1966, brasileiro(a), natural de Dom 

Aquino-MT, separado(a) judicialmente, pedreiro, Endereço: Av. Pedro 

Celestino, 40, Bairro: Centro, Cidade: Dom Aquino-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU acima qualificado, devendo informar o seu 

endereço, 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 Estadual, por seu Promotor de 

Justiça, ofereceu denúncia contra o denunciado acima qualificado, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. A 

denúncia foi recebida em 01/06/2016 em todos os seus termos.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, 1. Trata-se de ação penal promovida pelo 

Ministério Público em desfavor de José Alves da Silva e Juari Elias de 

Lima, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. 2. 

Considerando que foram esgotados os meios de localização do acusado 

José Alves da Silva para citação, pelo que defiro o pedido de citação por 

edital formulado pelo Ministério Público à Ref. 74. 3. Cite-se por edital o 

acusado JOSÉ ALVES DA SILVA, devendo este informar o seu endereço, 

para responder a acusação no prazo legal, observando-se o que dispõe o 

art. 365 do CPP. 4. Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, 

o que deverá ser certificado, desde já, nomeio para oferecê-la, o 

advogado Islei Ribeiro de Morais – OAB/MT 21825-O. 5. Ademais, 

considerando que o acusado Juari Elias de Lima, foi devidamente citado 

(Ref. 64), DETERMINO que seja procedido ao desmembramento do 

processo, com relação este, ‘ex vi’ do teor do contido no art. 80 do Código 

de Processo Penal. Nomeio como defensor dativo, Dr. Jhonny Almeida 

Passarelli – OAB/MT 22622/O. 6. Notifique-se o representante do MP. 7. 

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida 

Torres Oliveira, digitei.

Dom Aquino - MT, 21 de setembro de 2018.

Erick Leite Ferreira

Gestor Judiciário

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 039/2018-DF

O DOUTOR, JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, M.M Juiz de Direito e 

Diretor do Fórum da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc...

Considerando o que dispõe a artigo 86, do Código de Organização e 

Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE (lei Estadual nº4. 964, 

de 26.12.1985) e Seção 2 E Seção 3. Função Correicional – Roteiro de 

Correição, das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso relativa ao Foro Judicial- CNGC.

Considerando, que não foi possível o término da correição instaurada pela 

Portaria nº033/2018-DF no prazo de 30(trinta) dias, visto que ainda há uma 

quantidade de processos a serem correicionados, haja vista que este 

magistrado esteve de atestado médico pelo período de 20 de agosto de 

2018 a 24 de agosto de 2018, conforme já informou a esta Egrégia Corte.

 RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 30 (trinta) dias a Correição Ordinária na Vara 

Única e Juizado Especial desta Comarca, a qual teve inicio em 02 (dois) de 

agosto de 2018, para término em 30 (trinta) de setembro de 2018.

Art. 2º - Encaminhe-se cópia desta Portaria a Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça, Ministério Público, à Subseção da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Vara Única e Juizado Especial da comarca de Feliz Natal-MT. Afixe 

cópia em lugar de costume e acesso ao público. Publique-se.

Feliz Natal, 31 de agosto de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito – Diretor do Foro

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 13/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições, na forma da 

Lei, etc.

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a todos a relação de candidatos inscritos para o 

Processo Seletivo de credenciamento de Assistente Social para a 

Comarca de Guarantã do Norte/MT, mediante as condições estabelecidas 

no Edital n° 11/2018/DF:

THAIS DA SILVA RIBEIRO

DIEGO RICO PEREIRA

MARIA APARECIDA FROES

SIMONE MACIEL DE ALENCAR GARCIA

CRISTIANE RENATA PEREGO

LUZIMAR ALEXANDRE DOS SANTOS AMORIM

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei.

Guarantã do Norte/MT, 24 de setembro de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

EDITAL Nº 14/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições, na forma da 

Lei, etc.

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a todos a classificação dos candidatos inscritos ao 

Processo Seletivo para credenciamento de Assistente Social para a 

Comarca de Guarantã do Norte/MT, mediante as condições estabelecidas 

no Edital n° 11/2018/DF:

SIMONE MACIEL DE ALENCAR GARCIA - 5,6.

CRISTIANE RENATA PEREGO - 4,05

LUZIMAR ALEXANDRE DOS SANTOS AMORIM – 3,95

THAIS DA SILVA RIBEIRO – 3,85

DIEGO RICO PEREIRA – 1,25

MARIA APARECIDA FROES – 0,25

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei.
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Guarantã do Norte/MT, 24 de setembro de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112308 Nr: 4216-61.2017.811.0087

 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: Gilsom Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPFL Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5(cinco) dias fornecer o 

endereço da parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85715 Nr: 1668-05.2013.811.0087

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:MT/15.020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação da partes para querendo se manifestarem quanto a expedição 

do Alvará Eletrônico n° 437881-4 / 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-19.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovida na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia 

06/11/2018, às 14:00 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52842 Nr: 3112-90.2017.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de 

Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Autos n° 3112-90.2017.811.0036 (52842)

Execução Fiscal

Decisão

Vistos etc.

Em razão do acordo entabulado pelas partes já devidamente homologado 

as fls. 104, DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, 

bem como a restituição à parte executada por meio de expedição alvará, 

de quantias eventualmente bloqueadas por penhora on line (Bacenjud), 

tendo em vista a extinção do presente feito.

Às providências.

Guiratinga/MT, 24 de setembro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35778 Nr: 166-19.2015.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezio Pereira de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauremi Rodrigues 

Nascimento Silva - OAB:18.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar o advogado Drº. Lauremi Rodrigues Nascimento Silva - 

OAB:18.261, para que indique nos autos os dados bancários afim de 

levantar os honorários sucumbências já depositado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49785 Nr: 1932-39.2017.811.0036

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Donizete Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13075/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, em 10 (dez) dias, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 24 de setembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44693 Nr: 1987-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AXM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Reinaldo Rodrigues de Almeida - 

OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edenicio Avelino Santos - 

OAB:15.525/MT, Patrícia Silva Souza - OAB:MT/ 2198/0

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Revisional de Alimentos, decidindo a lide com exame de mérito, por 

consequência a extingo com fulcro no artigo 487, I do Novo CPC, para 

isso:1) CONDENO o Requerido, VINICIUS ALVES CÂMARA, ao pagamento 

a título de pensão alimentícia definitiva a sua filha menor Y. X. M. C., ora 

autora, no importe de 15% (quinze por cento) do SEU RENDIMENTO 

LÍQUIDO como Investigador de Polícia, em que houve a exclusão apenas 

dos descontos obrigatórios, sendo que, atualmente, a quantia da referida 

pensão equivale a R$ 1.207,70 (um mil, duzentos e sete reais, setenta 

centavos), conforme o Demonstrativo de Rendimento juntado à fl. 168.2) 

CONDENO, ainda, o Requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) de todas as despesas extraordinárias referidas à menor Y. X. M. 

C., ora autora, que sejam devidamente comprovadas por sua genitora, ora 

representante.3) OFICIE-SE a Secretaria de Segurança Pública do Estado 

de Mato Grosso a fim de descontar na folha de pagamento do servidor, 

ora requerido, VINICIUS ALVES CÂMARA (Investigador de Polícia), o valor 
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mensal de 15% (quinze por cento) do seu RENDIMENTO LÍQUIDO, em que 

houve a exclusão apenas dos descontos obrigatórios, a título de quitação 

dos alimentos devidos a sua filha menor Y. X. M. C, valor esse que deverá 

ser depositado na conta bancária de titularidade da representante legal da 

autora, ANDREIA XAVIER MACHADO: agência nº0981, conta fácil 

nº0740091-8 do Banco Bradesco S/A, sob pena de crime de 

desobediência e aplicação de outras sanções.4) Por fim, CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, isso é,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47032 Nr: 600-37.2017.811.0036

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas Sobrinho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Elensilzie de Oliveira - 

OAB:6141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello 

Oliveira - OAB:5134/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, deixo de proceder a Citação da parte Embargada, 

conforme determinação de ref. 14, em virtude da mesma ter juntado a 

Impugnação aos Embargos em ref. 22. INTIMO a parte Embargante para 

oferecer impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Guiratinga - MT, 24 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55899 Nr: 691-93.2018.811.0036

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 55899

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 22/23 da Defensoria Pública.

INTIME-SE PESSOALMENTE a representante legal da exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, compareça ao Núcleo da Defensoria Pública 

desta Comarca e apresente seu atual número de telefone e o endereço 

atualizado do executado, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 24 de Setembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87723 Nr: 243-37.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº: 243-37.2018.811.0096 (Código: 87723)

Exequente: Amazônia Máquinas e Implementos Ltda

Executado: Eliane de Oliveira Costa

Vistos.

Tendo em vista a certidão de ref. 08 e 12, DEVOLVA-SE a presente Carta 

Precatória ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itáuba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 32/2018/ADM

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e etc...

CONSIDERANDO o grande número de processos a serem analisados e 

decididos;

CONSIDERANDO o que determina a Consolidação das Normas Gerais da 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça (CNGC), § 2° do artigo 18;

R E S O L V E:

 I – PRORROGAR por mais trinta dias (entre os dias 04 de outubro de 2018 

a 02 de novembro de 2018) o período para realização dos serviços 

correcionais na Secretaria da Vara Única e Juizado Especial da Comarca 

de Itiquira.

II - Ficam mantidos os demais termos da Portaria n. 27/2018/ADM de 07 de 

agosto de 2018.Publique-se

Registre-se.Cumpra-se, remetendo cópia da presente portaria à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-98.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

DAIANE BALBINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 18/10/2018, às 8:00 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora 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. Compulsando os autos verifiquei que os advogados constituídos pelo 

denunciado Rafael da Silva, Etelminio Arruda Salomé Neto e Matheus 

Salomé de Souza, com procuração anexada à ref. 91, não foram intimados 

das decisões de refs. 109 e 122. Assim, procedo à intimação dos mesmos 

via Diário de Justiça Eletrônico.

Decisão de ref. 109:

"Por essas razões, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão 

preventiva/relaxamento de prisão, formulados pelos acusados DORICO 

OGÊNIO RIBELATTO e RAFAEL DA SILVA, ambos devidamente 
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qualificados nos autos, mantendo, integralmente, as decisões 

anteriormente proferidas por seus próprios fundamentos. No mais, DEFIRO 

os requerimentos formulados (item b, do parecer de fls. 630/637) pelo 

presentante do Ministério Público, na fase do art. 402 do CPP, para o fim 

de DETERMINAR a JUNTADA DOS REGISTROS DE ANTECEDENTES 

CRIMINAIS dos réus, extraídos do SIAP, bem como a JUNTADA DE PEÇAS 

DAS AÇÕES PENAIS DE CÓDIGOS 156888 E 125699, da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT (denúncias e sentença condenatória); a EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIO solicitando certidão criminal circunstanciada em nome dos 

denunciados, na forma requerida. Por fim, DETERMINO a intimação dos 

causídicos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem na fase 

do artigo 402 do CPP, requerendo o que entender pertinente, bem como 

fiquem cientes da audiência designada para o dia 27/09/2018, às 

13h45min, na Carta Precatória distribuída sob o código n.º 536711, da 4ª 

Vara Criminal de Cuiabá/MT. INTIMEM-SE todos os acusados, 

pessoalmente, acerca da presente decisão, bem como os advogados 

constituídos, via DJE, e o advogado dativo, por mandado. NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, COM URGÊNCIA. 

Jauru/MT, 24 de agosto de 2018."

Decisão de ref. 122:

"Visto. Primeiramente, prestem as informações requisitadas pelo eminente 

Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, na decisão que indeferiu o pedido 

liminar nos autos do pedido de habeas corpus nº 

1009956-16.2018.8.11.0000 (fls. 710/713). No mais, considerando os 

argumentos lançados no pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelos acusados WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS e NILSON 

PEU DA SILVA JUNIOR (fls. 681/694), de proêmio, consigno que a 

revogação da prisão preventiva só é cabível quando, no curso do 

processo, for verificada a ausência ou insuficiência de um dos 

pressupostos ou dos requisitos que fundamentaram a prisão cautelar. É 

dizer, a decisão que decreta a prisão preventiva é baseada na cláusula 

rebus sic stantibus, isto é, mantida a situação que serviu de fundamento 

para a decretação da segregação, esta deve prevalecer, mas ausente 

aquela situação, a medida deve ser revogada. Sob esse prisma, em detida 

análise do caso em questão, constata-se que permanecem presentes os 

requisitos e pressupostos que ensejaram a decretação da prisão 

preventiva dos réus. Com efeito, considerando a identidade de 

fundamentação do pedido, que traz em seu bojo questões amplamente 

analisadas nos autos por ocasião do pedido de revogação da prisão 

preventiva/relaxamento de prisão formulado pelos acusados Dorico 

Ogênio Ribelatto e Rafael da Silva, valho-me dos mesmos argumentos e 

fundamentos apresentados na decisão de fls. 676/678 dos autos para 

INDEFERIR o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos 

acusados WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS e NILSON PEU DA SILVA 

JUNIOR, mantendo, integralmente, as decisões anteriormente proferidas 

por seus próprios fundamentos. Por fim, DETERMINO que a Secretaria 

atente-se para o integral cumprimento da parte final da decisão de fls. 

676/678, mais especificamente para a intimação dos causídicos acerca do 

prazo para manifestação na fase do art. 402 do CPP e ciência da 

audiência designada para o dia 27/09/2018, às 13h45min, na Carta 

Precatória distribuída sob o código n.º 536711, da 4ª Vara Criminal de 

Cuiabá/MT. INTIMEM-SE, por mandado, em caso de advogado dativo e, via 

DJE, sendo o causídico constituído. NOTIFIQUE-SE, o Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. Jauru/MT, 05 de 

setembro de 2018."

Jauru, 25 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 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: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora 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 o comprovante de pagamento 

apresentado não condiz com a guia apresentada, pois quando a Central 

de Mandados tenta realizar o pagamento ao Oficial de Justiça aparece o 

informe noticiando que o pagamento não foi realizado por parte da 

exequente.

Jauru, 24 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 41583 Nr: 1287-15.2016.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Grizoste de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte requerente intimado, via DJE, a fim de que se 

manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada à ref. 38.

Jauru, 24 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7236 Nr: 2187-81.2005.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DA SILVA MADEIRAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.DEIXO de remeter os autos para reexame 

necessário ao Egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 (cem) salários mínimos, art. 496, § 3.º, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

liberem-se os valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo 

alvará de levantamento em favor da parte executada, observando, 

todavia, o procedimento do Provimento nº 68/2018 - CNJ. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as 
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respectivas baixas.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.Publique-se. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 17 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 330 Nr: 23-22.2000.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliário - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mirassol S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B

 Vistos.

Considerando que a sentença proferida nos autos não se enquadra nas 

situações que possibilitam ao magistrado realizar o juízo de retratação, 

nos termos do § 7°, do art. 485, do CPC, vez que a referida sentença 

julgou extinto o feito, com a resolução de seu mérito, com fundamento no 

art. 487, inciso II, do CPC, DEIXO de realizar o juízo de retração, conforme 

requerido na petição de fls. 214 dos autos, por ausência de amparo legal.

No mais, DETERMINO que a secretaria tome as providências pertinentes, 

nos termos do art. 1.010, do CPC, com a finalidade de remeter os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para análise do recurso 

interposto.

 Por fim, antes de remeter os autos para análise do recurso, DETERMINO 

que seja providenciado o desapensamento dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31347 Nr: 109-36.2013.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliário - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropec Mirassol S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria tome as providências 

pertinentes no sentido de certificar a intimação dos advogados da parte 

executada acerca da decisão de fls. 90/91 dos autos, em caso positivo, 

CERTIFIQUE-SE a preclusão do prazo para interposição de recurso acerca 

da referida decisão.

Em caso negativo, DETERMINO que a secretaria tome as providências 

pertinentes no sentido de efetivar a intimação dos advogados da parte 

executada, acerca da decisão de fls. 90/91 dos autos.

Após, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação acerca da 

petição de fls. 93 dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30549 Nr: 369-50.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Xisto do Carmo, Valdeir Pedro do 

Carmo, Lenilda Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Considerando o teor do art. 844, do CPC, INDEFIRO o pedido de registro da 

penhora, formulado às fls. 120 dos autos.

No mais, considerando que a parte exequente efetuou o recolhimento das 

diligencias do meirinho (fls. 123), com fundamento no artigo 255 do CPC, 

DETERMINO o desentranhamento do mandado de fls. 117 dos autos e, sua 

posterior entrega ao meirinho responsável pela diligência para que 

providencie o seu integral cumprimento.

Decorrido o prazo para oposição dos embargos, fato que deverá ser 

certificado nos autos, INTIME-SE a parte autora, através de seus 

advogados, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento do feito requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32341 Nr: 1207-56.2013.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coopnoroeste Coop Agropecuária do Noroeste 

de Mato Grosso LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado às fls. 84 dos autos, para tanto DETERMINO 

que a citação do executado Antônio Carlos Uliana seja aperfeiçoada 

mediante expedição de carta de citação pelo correio, fazendo-se 

consignar os endereços mencionados na petição de fls. 67 dos autos, 

bem como as determinações constantes da decisão de fls. 24 dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31185 Nr: 1055-42.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos dos Santos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Satiro dos Santos, Adelio Fialho Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria regularize o cadastro do 

causídico Rainério Espíndola, conforme determinado na decisão de fls. 

161/162 dos autos.

Na sequência, DETERMINO que a secretaria tome as providencias 

pertinentes no sentido de certificar a intimação dos advogados da parte 

executada acerca do demonstrativo de cálculo de fls. 163 dos autos, em 

caso positivo, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para manifestação.

Em caso negativo, DETERMINO que a secretaria tome as providências 

pertinentes no sentido de efetivar a intimação dos advogados da parte 

executada, via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias acerca 

do demonstrativo de cálculo de fls. 163 dos autos.

Apresentada manifestação acerca dos cálculos ou decorrido o prazo, fato 

que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos 

para deliberação.

 INTIMEM-SE as partes, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 924 Nr: 1-72.1997.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Gonçalves Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram empreendidas diversas diligências para amealhar 
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informação acerca da existência de bens penhoráveis da parte executada 

e todas restaram infrutíferas, com fundamento na Súmula n.º 560 dos STJ, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 193/197 dos autos, para o fim de 

DECRETAR a indisponibilidade de bens da parte executada CÉLIO 

GONÇALVES RAMOS, inscrita no CNPJ sob o nº 01.906.825/0001-32, e de 

seu Representante legal CÉLIO GONÇALVES RAMOS, inscrito no CPF sob 

o nº 329.620.961-15, estabelecendo como limite de indisponibilidade dos 

bens o valor de R$ 5.868,69 (cinco mil e oitocentos e sessenta e oito reais 

e sessenta e nove centavos), nos termos da planilha de cálculos 

atualizada (fls. 188).

 No mais, DETERMINO que a referida indisponibilidade seja efetivada pelo 

sistema CNIB (central nacional de indisponibilidade de bens).

Uma vez efetivada a indisponibilidade de bens, INTIME-SE a parte 

exequente, mediante remessa dos autos para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31242 Nr: 1117-82.2012.811.0047

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, antes de deliberar acerca do pedido de indisponibilidade de 

bens, considerando que a parte exequente comprovou que encaminhou 

ofício direcionado ao Cartório do 1° Oficio de Jauru/MT, solicitando 

informações acerca da existência de bens registrados em nome dos 

devedores, porém até o presente momento o referido ofício não foi 

respondido, DEFIRO o pedido formulado no item 1, da petição de fls. 67/69 

dos autos, para o fim de DETERMINAR a expedição de ofício direcionado 

ao Cartório do 1° Oficio de Jauru/MT, com a finalidade de requisitar, no 

prazo de 15 (quinze) a remessa a este Juízo de informações acerca da 

existência de bens registrados em nome dos devedores V. NOGUEIRA 

COMERCIO - ME, inscrito no CNPJ n.º 26.786.384/0001-03 e do seu 

corresponsável VANDERLEY NOGUEIRA, inscrito no CPF n.º 

344.729.951-68.

Com a resposta e, na hipótese de haver bens registrados em nome dos 

devedores, DETERMINO a intimação da parte exequente, mediante 

remessa dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento do feito requerendo o que entender pertinente.

Não havendo bens registrados em nome dos devedores, REMETAM-ME os 

autos conclusos para análise do item 2, da petição de fls. 67/69 dos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47088 Nr: 2572-69.2018.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO COSTA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada, eis que dos elementos 

constante nos autos não se depreende o preenchimento dos requisitos 

necessários para concessão da tutela pretendida, nos termos do disposto 

nos artigos 294 e seguintes do novo Código de Processo Civil.4. Com 

efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de 

solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. 

Desta feita, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias 

partes, designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 

14h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda-se o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. Citem-se a parte 

requerida e intimem-se ela e a parte autora a fim de comparecerem à 

audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as)/Defensor(a) 

Público(a). Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 

(quinze) dias, contados a partir da data de audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 335, do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte 

autora através de suas advogadas.8. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória, se o caso. 9. Cumpra-se.Juscimeira - MT, 24 de setembro 

de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47086 Nr: 2570-02.2018.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETI MAGALHÃES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada, eis que dos elementos 

constante nos autos não se depreende o preenchimento dos requisitos 

necessários para concessão da tutela pretendida, nos termos do disposto 

nos artigos 294 e seguintes do novo Código de Processo Civil.4. Com 

efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de 

solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. 

Desta feita, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias 

partes, designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 14h 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. Citem-se a parte requerida e 

intimem-se ela e a parte autora a fim de comparecerem à audiência, 

acompanhados de seus(uas) Advogados(as)/Defensor(a) Público(a). Em 

não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335, do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte autora através 

de suas advogadas.8. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, 

se o caso. 9. Cumpra-se.Juscimeira - MT, 24 de setembro de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47087 Nr: 2571-84.2018.811.0048

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA GANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada, eis que dos elementos 

constante nos autos não se depreende o preenchimento dos requisitos 

necessários para concessão da tutela pretendida, nos termos do disposto 

nos artigos 294 e seguintes do novo Código de Processo Civil.4. Com 

efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de 

solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 
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renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. 

Desta feita, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias 

partes, designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 

13h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda-se o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.6. Citem-se a parte 

requerida e intimem-se ela e a parte autora a fim de comparecerem à 

audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as)/Defensor(a) 

Público(a). Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 

(quinze) dias, contados a partir da data de audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 335, do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte 

autora através de suas advogadas.8. Expeça-se o necessário, inclusive 

carta precatória, se o caso. 9. Cumpra-se.Juscimeira - MT, 24 de setembro 

de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24708 Nr: 12-93.2003.811.0109

 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: ROSANE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RIBEIRO, M. L. GIROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M. L. GIROTTO, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se as partes, para comparecimento na audiência de 

justificação já designada (fl.174).Destarte, intimem-se os indicados 

através de mandado, devendo o Oficial de Justiça intimar também as 

pessoas que estiverem no imóvel; bem como intimem-se os réus incertos e 

desconhecidos por edital. Cumpra-se. Intimem-se.Marcelândia/MT, 29 de 

agosto de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho/Decisão: Autos nº 24708Interdito Proibitório.Vistos em 

correição.Verifica-se da inicial que o autor alega que foi esbulhado de sua 

posse. Entretanto, analisando os documentos trazidos pelo autor, constato 

que a delimitação da área necessita maiores informações, até mesmo para 

preservar direito de terceiros.Diante disto, determino que o autor traga aos 

autos, documentos idôneos (mapas, memoriais descritivos, fotos de 

satélite etc.) com indicação das coordenadas geográficas do imóvel que 

diz ser possuidor, com todos seus confinantes e ainda o (s) atual (ais) 

ocupante (s) da área.Cumpra-se.Marcelândia, 05 de setembro de 

2013.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito 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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 24 de setembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69979 Nr: 2717-67.2017.811.0111

 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: JMPA, AFDSF, AEPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, em razão da ilegitimidade ativa dos requerentes Arthur Eduardo 

Pereira Santos e Jaqueline Mileide Pereira Santos, com fulcro no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade restará suspensa 

nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Expeça-se 

certidão de honorários à advogada dativa nomeada, reduzindo-se os 

honorários arbitrados para 02 URH, em virtude da extinção prematura da 

demanda.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 24 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59542 Nr: 22-77.2016.811.0111

 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: FABIANA DE FREITAS ROSA BELLO, LDFRB, LDFRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSINI TRANSPORTES LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105, Emanoel Marcos Farias Pinto - OAB:10254/O, JULIO 

CESAR COELHO PALLONE - OAB:16004, MARCIO DE AVILA MARTINS 

FILHO - OAB:14475, MARIA CAROLINA LEÃO DIOGENES MELO - 

OAB:114.825/RJ, TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA - OAB:20338/O

 JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Condeno ao pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver, nos termos do item 24 do referido acordo.Havendo constrições 

judiciais de ativos financeiros ainda pendentes de transferência, 

expeça-se alvará eletrônico em favor da autora, com observância dos 

dados bancários indicados.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

imediatamente.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Matupá (MT), 18 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52306 Nr: 454-04.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, NR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº 454-04.2013.811.0111 (Código 52306)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Ministério Público Estadual

Executado: Sorveteria Nevaska

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial (f.64).

Remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para atualização do débito, 

com a dedução do montante pago e, posteriormente, a incidência da multa 

de 10% sobre o saldo remanescente, em virtude do pagamento ter sido 

efetivado apenas quanto à parte do valor devido (CPC, art. 523, §§ 1º e 

2º).

Após, intime-se a parte executada para pagamento do saldo 

remanescente, eis que a condenação imposta foi no valor total equivalente 

à 3 salários mínimos, à época, correspondentes a R$ 2.811,00 (dois mil e 
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oitocentos e onze reais).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53002 Nr: 326-58.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINO DA PAZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837 MT

 Código nº 53002.

Processo nº 326-58.2012.811.0111

Classe – Assunto: Executivo de Pena

Reeducando: Dulcino da Paz Alves

Vistos.

DEFIRO o requerimento do Ministério Público de fls. 78.

Para isso, INTIME-SE pessoalmente o autor do fato para apresentar os 

comprovantes do pagamento das parcelas da proposta de prestação 

pecuniária aceita ou, justificar o seu descumprimento, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito.

Após, com ou sem manifestação, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 12 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69267 Nr: 2348-73.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSCS, ACRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luanny Alves Costa - 

OAB:MA0014309

 Processo nº 2348-73.2017.811.0111 (Código 69267)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerentes:Juliana Cristina Silva Costa Sousa e Wesley Ribeiro de Sousa

Vistos.

Trata-se de requerimento de homologação do acordo firmado por JULIANA 

CRISTINA SILVA COSTA SOUSA e WESLEY RIBEIRO DE SOUSA, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe, referente à prestação alimentícia da 

menor ANA CLARA RIBEIRO SILVA.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo (ref.55).

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido, assinado em conjunto 

por Juliana e Wesley, acha-se regular e se tratando de homologação de 

acordo ajustada entre os próprios interessados, o qual, aparentemente, 

preserva o melhor interesse da menor e estabelecem compromissos e 

obrigações recíprocos para os genitores, há de ser prestigiada a vontade 

dos contraentes, inclusive como forma de estimular aos próprios 

interessados que encontrem soluções alternativas a seus conflitos e 

litígios.

 Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, nos termos do artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora 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.

Ciência ao Ministério Público.

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32551 Nr: 1563-92.2009.811.0111

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Processo nº 1563-92.2009.811.0111 (Código 32551)

Classe – Assunto: Prestação de Contas

Requerente: Moacir Rodrigues de Freitas

Requerido: Banco do Brasil S.A.

Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Assiste razão à parte quanto ao equívoco noticiado às fls. 401/402, visto 

que a decisão lançada no sistema APOLO não corresponde à decisão 

lançada nestes autos, essa sim correta e correspondente ao presente 

processo.

Posto isso, CANCELO o andamento de 07/11/2017 lançado 

equivocadamente. Lanço em substituição a decisão proferida na mesma 

data (07/11/2017) e constantes destes autos físicos.

Feita a correção do sistema, INTIME-SE o perito para dar imediato início aos 

trabalhos.

Matupá (MT), 18 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61360 Nr: 720-83.2016.811.0111

 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 NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO DA SILVA WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 720-83.2016.811.0111 (Código 61360)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Requerente: SICREDI

Requerido: Avelino da Silva Wolf

Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT em 

face de Avelino da Silva Wolf, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes formalizaram acordo sobre o 

objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 25).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição, 

pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72777 Nr: 363-35.2018.811.0111

 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): Marta Auxiliadora Carvalho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563, MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO - 

OAB:20841/O

 Processo nº 363-35.2018.811.0111 (Código 72777)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente:Banco do Brasil S.A.

Executada: Marta Auxiliadora Carvalho Ferreira

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil 

S.A. em face de Marta Auxiliadora Carvalho Ferreira, ambos qualificados 

nos autos.

No decorrer do procedimento as partes formalizaram acordo sobre o 

objeto da lide, conforme termo incluso (ref.19).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requerem a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

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

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72043 Nr: 3704-06.2017.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEILA BENITES BRIZOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 19 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72038 Nr: 3699-81.2017.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 19 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68164 Nr: 1708-70.2017.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Bazoni Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 
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observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 19 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68144 Nr: 1689-64.2017.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CECON BOSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 19 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72039 Nr: 3700-66.2017.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 19 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 390-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Vistos. Aguarde-se o retorno da precatória de ref. 56. Com o retorno, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público posteriormente, à Defesa, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada. 

Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75733 Nr: 1790-67.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GABRIEL TORIANI TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 Vistos. Aguarde-se o retorno da precatória de ref. 68. Com o retorno, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público e, posteriormente, à Defesa, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada. 

Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77472 Nr: 2725-10.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATUPÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO, ODENIL 

RENE FIGEUREDO DA SILVA, CESAR AUGUSTO DO CARMO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHNNY DE SOUZA NOLETO - 

OAB:19170/O

 Autos nº 2725-10.2018.811.0111.Código Apolo nº 77472.Vistos.A Defesa 

dos custodiados JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO, ODENIL RENE 

FIGUEIREDO DA SILVA e CESAR AUGUSTO DO CARMO SILVA formulou 

pedido de revogação da prisão preventiva, aduzindo que não se fazem 

presentes os pressupostos da prisão cautelar, uma vez que os 

flagranteados não apresentariam risco à ordem pública e conveniência da 

instrução criminal.(...)Dessa forma, considerando que os custodiados não 

trouxeram aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência 

dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO 

AS PRISÕES PREVENTIVAS de JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO, 

ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA e CESAR AUGUSTO DO CARMO 

SILVA, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de 

Processo Penal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público e a 
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Defesa.Cumpra-se.Matupá/MT, 21 de setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66928 Nr: 960-38.2017.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à OSMAR DE 

MATOS, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da 

Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 23.01.2017 com 

RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo 

atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à 

parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Na atualização 

do valor devido, deve-se aplicar o critério de correção previsto no artigo 

5º da Lei 11.960/2009;Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, 

sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: OSMAR DE 

MATOS;Benefício Concedido: Aposentadoria Rural por Idade;Renda 

Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do 

requerimento administrativo (23.01.2017);Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado.Declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

(...)Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.EXPEÇA-SE o 

necessário. Matupá/MT, 21 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66052 Nr: 502-21.2017.811.0111

 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): Vanderlei de Jesus Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Autos nº 502-21.2017.811.0111.

Código nº 66052.

Vistos.

Considerando a informação de Ref. 143, bem como tendo em vista a 

inviabilidade de acesso ao sistema SAC24 por este Juízo, OFICIE-SE a 

diretoria da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da alegação de que o 

equipamento de monitoração eletrônica utilizado por VANDERLEI DE JESUS 

RODRIGUES é defeituoso.

No mais, deverá a direção do estabelecimento prisional, informar a 

natureza e gravidade das eventuais violações do monitoramento 

eletrônico.

Sem prejuízo das determinações anteriores, CERTIFIQUE-SE a Secretaria, 

quanto ao cumprimento das Cartas Precatórias expedidas com a finalidade 

de inquirição das testemunhas Renan Camilo Conter e Vanilson Oliveira 

Moraes.

Com o aporte das missivas devidamente cumpridas, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO do Ministério Público e, posteriormente, a Defesa, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada.

 Após tudo cumprido, venham-me CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

Matupá/MT, 21 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77835 Nr: 2885-35.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810

 Autos nº 2885-35.2018.811.0111.

Código Apolo nº 77835.

Vistos.

DESIGNO o dia 17 de outubro de 2018, às 16h30min para inquirição da 

testemunha MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, que deverá ser INTIMADA 

para comparecimento à audiência, sob as penas da lei.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 24 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74263 Nr: 1144-57.2018.811.0111

 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: JRB, MPDEDMG, LBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/O

 Processo nº 1144-57.2018.811.0111 (Código 74263)

Classe – Assunto: Guarda e Alimentos

 Requerente:Lorenzo Brandão Ferla

Requerido: Isaquiel da Costa Ferla

Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda e Guarda Provisória c/c Alimentos e 

Alimentos Provisórios proposta por LORENZO BRANDÃO FERLA, menor 

representado por sua genitora, Sra. JÉSSICA RODRIGUES BRANDÃO, em 

face de ISAQUIEL DA COSTA FERLA, todos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, em audiência de conciliação, os genitores 

formalizaram acordo em favor do interesse do menor referente à guarda, 

prestação alimentícia e regulamentação de visitas (ref. 21).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo (ref. 23).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido, assinado em conjunto 

por Jéssica Rodrigues Brandão e Isaquiel da Costa Ferla, acha-se regular 

e se tratando de homologação de acordo ajustada entre os próprios 

interessados, o qual preserva o melhor interesse da criança, e estabelece 

compromissos e obrigações recíprocos para os genitores, há de ser 

prestigiada a vontade dos contraentes, inclusive como forma de estimular 

aos próprios interessados que encontrem soluções alternativas a seus 

conflitos e litígios.

 Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, nos termos do artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas pelos requerentes, cuja exigibilidade está suspensa nos termos 

do §3º do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 68045 Nr: 1622-02.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, VINICIUS RIBEIRO MOTA - OAB:10491/B

 Processo nº 1622-02.2017.811.0111 (Código 78045)Classe – 

Assunto:Ação Civil Pública AmbientalRequerente: Ministério Público 

EstadualRequerido:Eduardo BortoluzziVistos.Trata-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA AMBIENTAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

face de EDUARDO BORTOLUZZI, ambos qualificados nos autos.(...)Nesse 

diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os 

interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro nos artigos 200 

e 515, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.Suspendo o feito até a 

comprovação do integral cumprimento do acordo.Intime-se o requerido 

para realizar o pagamento, consignando os dados bancários do Conselho 

da Comunidade da Execução Penal de Matupá (Ag:3931-4 C/C 12.741-8 

Banco do Brasil).Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Matupá a 

fim de que baixe o registro constante da matrícula do imóvel rural acerca 

da presente ação ambiental.Sem custas judiciais, a teor do artigo 18 da Lei 

7.347/85.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Matupá 

(MT), 24 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61739 Nr: 898-32.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado JHONATAN RODRIGUES 

GUSMÃO, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 21 do 

Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal.Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código 

Penal:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77902 Nr: 2935-61.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYONATH BANDIELLI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2935-61.2018.811.0111 (Código 77902)Classe – 

A s s u n t o : A l i e n a ç ã o  F i d u c i á r i a R e q u e r e n t e :  B a n c o  H o n d a 

S.A.Requerido:Dyonath Bandielli FerreiraVistos.Trata-se de pedido de 

busca e apreensão embasado em contrato garantido por alienação 

fiduciária, pelo qual o requerente Banco Honda S.A., pretende alcançar o 

bem que se encontra em posse de Dyonath Bandielli Ferreira, em 

decorrência do contrato de financiamento de bens com garantia fiduciária, 

em que se vê a perfeita identificação da coisa alienada 

fiduciariamente.Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 

911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário, ou mediante instrumento de protesto.No 

caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente atestada 

pelos documentos juntados na inicial, notadamente pelo instrumento de 

protesto incluso. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69.Portanto, uma vez que foram observados os 

requisitos legais, com subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

cautelar de busca e apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que 

deve ser depositado em mãos do preposto da parte autora (que deverá 

ser identificado no mandado e, no termo de depósito, deverá constar 

inclusive o endereço para futura localização).(...)CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Matupá (MT), 24 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76575 Nr: 2246-17.2018.811.0111

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJC, PLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MIGUEL MARCHETTI DO 

NASCIMENTO - OAB:20970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa, eis que defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º 

do CPC.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 setembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75645 Nr: 1753-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Vistos. Cientificado, o reeducando, das condições impostas para o 

cumprimento da pena de 1 ano e 24 dias (já descontado o período de pena 

cumprida), em regime semiaberto, aguarde-se o cumprimento, 

atentando-se a Secretaria para eventual descumprimento, que deverá ser 

imediatamente comunicado a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62715 Nr: 1381-62.2016.811.0111

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

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

 PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1381-62.2016.811.0111 (Código 62715)

Classe – Assunto: Execução contra Fazenda Pública

Exequente: Ana Rita da Silva Marafon

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a impugnação 

oposta pelo Estado de Mato Grosso.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58211 Nr: 1264-08.2015.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADÍLIO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto HOMOLOGO POR SENTENÇA o pedido de adjudicação 

do direito à herança correspondente a 14.285% do quinhão-hereditário do 

imóvel urbano partilhado nos autos Código 55890 deixado por Adílio Carlos 

dos Santos, para que produza seus legais e jurídicos efeitos ressalvados 

direitos de terceiros. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO NO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.Condeno 

a parte autora 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.Transitada em 

julgado esta decisão, expeça-se o termo de adjudicação, arquivando o 

feito, em seguida, com as baixas e anotações devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

24 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55890 Nr: 111-37.2015.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto HOMOLOGO POR SENTENÇA o plano de partilha do 

bem descrito e caracterizado nos autos deixado por Miguel dos Santos, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos ressalvados direitos de 

terceiros. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO NO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.Condeno a 

parte autora 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.Transitada em 

julgado esta decisão, expeça-se o termo de adjudicação, arquivando o 

feito, em seguida, com as baixas e anotações devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

24 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71244 Nr: 3277-09.2017.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVINO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

ERVINO CARDOSO o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(19.03.2014).Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: ERVINO 

CARDOSO;Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do 

Início do Benefício (DIB): data do requerimento administrativo 

(19.03.2014).Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o 

trânsito em julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) com índice de 

remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.497/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09, acrescido de correção 

monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 –STF).Declaro a natureza alimentícia 

das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da incapacidade 

permanente (invalidez), não tem condições de exercer atividade 

laborativa.SEM CUSTAS.Por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68993 Nr: 2178-04.2017.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA o benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(03.05.2017).Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: JOSÉ DOS SANTOS 

OLIVEIRA;Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do Início 

do Benefício (DIB): data do requerimento administrativo (03.05.2017).Prazo 

para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em 

julgado.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC. Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) com índice de remuneração da 

caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09, acrescido de correção monetária pelo 

IPCA-E (RE 870.9747 –STF).Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da incapacidade 

permanente (invalidez), não tem condições de exercer atividade 

laborativa.SEM CUSTAS.Por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60223 Nr: 288-64.2016.811.0111

 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: CARMO CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 
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Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à CARMO 

CÁCERES, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos 

da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 20.01.2015 

com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário 

mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a 

pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Na 

atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o critério de 

correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: CARMO CÁCERES.Benefício Concedido: Aposentadoria Rural 

por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do 

Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo (20.01.2015);Prazo 

para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em 

julgado.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do NCPC.Sem custas.FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55881 Nr: 973-23.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fermino Florentino da Ressurreição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381-MT

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 57, designo a audiência 

de conciliação para o dia 24 de novembro de 2018, às 17 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42925 Nr: 854-67.2013.811.0030

 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: Carlos Antonio Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Elias do Amaral, Ednalva Conceição da 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:MT - 12.588, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14.783-MT

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja a parte requerida intimada para, no prazo legal, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fls. 160/165).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64269 Nr: 1557-56.2017.811.0030

 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: RPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 2/2016-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.: 71800 Nr: 1524-32.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vetro Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18.828, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT - 

4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando comprovante no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 972-04.2017.811.0030

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Dal Toso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Barra do 

Bugres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Fernando Decanini - 

OAB:9993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca dos 

documentos juntados à Ref: 34, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73922 Nr: 2472-71.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdS, HSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao determinado na decisão de Ref: 4, fica a 

audiência de conciliação designada para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 17 horas e 30 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67639 Nr: 3101-79.2017.811.0030

 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: Espólio de Dacio Velasco Rondon, Therezinha de 

Campos Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irani Zanotto, Claudete Teresinha Zanoto, 

Dilmar Dal Bosco, Elizabete Geraldini Dal Bosco, Amanday Fazenda Park 

Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Rezende Iunes de 

Sousa - OAB:12867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar acerca da diligência negativa (Ref. 34).

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72215 Nr: 1753-89.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Bezerra Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 DECISÃO

Visto etc.

Ante ao pedido da defesa, à ref. 44, o Ministério Público manifestou não se 

opondo à produção de prova pericial, consistente na realização de exame 

de confronto balístico, bem como substituição das testemunhas da defesa.

 Assim, defiro o pedido acostado à ref. 44, e determino a realização de 

exame de confronto balístico.

 Ademais, homologo o pedido de substituição das testemunhas requerido 

pela defesa.

Proceda com o necessário para realização do exame retro citado.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73670 Nr: 2308-09.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Valtemir Castanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 DECISÃO

Vistos etc.

 Considerando a certidão retro, nomeio o Dr. Emerson Flávio de Andrade, 

advogado/OAB 6730 para proceder com a defesa do requerido, no prazo 

legal.

Desde já, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 500,00 

(quinhentos reais) ao advogado nomeado pela mencionada atuação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 2791-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBM, JVdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno de França Barreto - 

OAB:10274, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA de João Victor da Silva Almeida, expeça-se o necessário, 

mantendo-se a decisão anterior (deliberação da preventiva) pelos próprios 

fundamentos.II – DAS DISPOSIÇÕES FINAISCientifique-se a Defesa e a 

Acusação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. 

Proceda com a juntada de certidão atualizada de antecedentes criminais 

do acusado, bem como certifique se houve trânsito em julgado de 

eventuais sentenças condenatórias. Após, com a juntada da carta 

precatória pendente, dê-se vista as partes para apresentação de 

memorias finais, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51016 Nr: 1492-32.2015.811.0030

 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: Elaine Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De cujus Vidal Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Narra a inicial que o de cujus era casado com a Sra. Elaine Dias de 

Souza, bem como deixou bens e mais 04 (quatro) herdeiros: ... À ref. 3, foi 

nomeada inventariante a Sra. Elaine Dias de Souza. Primeiras declarações, 

à ref. 11, ....É o relatório. Decido. Antes da análise do pedido de alvará 

judicial é necessário que a inventariante proceda com a regularização da 

representação processual de G. D de S. e B. dos A. S., bem como junte 

aos autos procuração do herdeiro Eduardo Rodrigues Filho.Assim, 

determino a intimação da inventariante para que:1. Traga aos autos os 

instrumentos procuratórios dos herdeiros citados acima. 1.1. Em havendo 

informação de que o herdeiro Eduardo Rodrigues Filho não será 

representado pela Dra. Eliane da Silva Campos, proceda com a citação de 

Eduardo Rodrigues para manifestar em relação as primeiras declarações, 

bem como em relação ao pleito de alvará judicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 2. Certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

Compartilhados; 3. Certidões das Fazendas Públicas (União, Estado e 

Município);4. Manifeste em relação a petição de ref. 31.Concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a inventariante cumpra as determinações 

acima. Certifique-se a secretaria em quadro esquemático de fácil 

visualização a situação do presente inventário.Defiro a expedição de 

ofícios: a) ao DRH do TJMT pare que informe o valor dos créditos do de 

cujus; b) a Receita Federal pare que informe o valor a ser restituído do IR 

do de cujus; c) ao SICOOB CREDIJUD, conforme requerido, à ref. 

33.Intimem-se...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73548 Nr: 2262-20.2018.811.0030

 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): Oclair Bezerra, Ocimar Amorim de Bezerra

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

- OAB:16.691, Thais Daniela Tussolini de Almeida - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução por título extrajudicial.

 É relato. Decido.

 Verifico que os elementos da presente ação são exatamente os mesmos 

do processo de cód. 73572, que se encontra em trâmite perante este 

juízo, inclusive nestes autos (cód. 73548) também consta o mesmo pedido, 

o qual foi analisado nesta data.

 No presente caso, a identidade de partes e a causa de pedir são as 

mesmas.

O Novo Código de Processo Civil define o instituto da litispendência em seu 

art. 337, §3º, afirmando que há litispendência quando se repete a ação 

que está em curso.

Assim, havendo repetição de ação anteriormente ajuizada, mister se faz o 

reconhecimento da litispendência e extinção do feito sem resolução de 

mérito, em obediência ao art. 485, V do Novo Código de Processo Civil, 

haja vista que uma mesma lide não pode ser objeto de mais de um 

processo simultaneamente.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, V do NCPC, julgo extinto o 

presente feito, o que faço sem resolução de mérito, ante o 

reconhecimento da litispendência.

Sem custas e taxa judiciária, eis que já houve o recolhimento dessas.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 P.R.I.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73262 Nr: 2186-93.2018.811.0030

 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: Ana Darc Dias de Carvalho, Camila Pereira Maciel, 

Jusino Benedito Ojeda, Jandira Frediana de Souza, Jesiel Lima dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DESPACHO

Vistos etc.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.

Embora para concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial 

em especial a natureza e objeto discutidos.

Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar aos interessados o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, INTIMEM-SE as 

partes requerentes para apresentarem, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento do benefício, juntando aos autos documentos 

hábeis, a demonstrar a miserabilidade alegada.

 Ou, no mesmo prazo, recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.

Intimem-se ainda as partes requerentes para trazerem aos autos cópias 

de documentos pessoais, em igual prazo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40292 Nr: 38-22.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Rodrigues Borges, Maria Regina de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e processos urgentes e ante a impossibilidade de 

agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da 

CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e oitenta) dias, determino 

que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada titular.

Certifique-se o número de testemunhas a serem ouvidas por este juízo, 

bem como se há cartas precatórias a serem expedidas.

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 1736-87.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldino do Bomdespacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza. - OAB:16842, 

Pérsio Oliveira Landim - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Os autos aguardam a designação de audiência.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT.

Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais e ante a impossibilidade de 

agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da 

CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e oitenta) dias, determino 

que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da Magistrada titular.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63115 Nr: 1044-88.2017.811.0030

 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: Leonora Ana de França e Silva

 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:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Os autos aguardam a redesignação de audiência.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT.

Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais e ante a impossibilidade de 

agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da 

CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e oitenta) dias, determino 

que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da Magistrada titular.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53062 Nr: 1587-42.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:OAB/MT 22.577/O

 Vistos.Ante a renúncia do defensor dativo Dr(a). Laudemar Pereira da 

Silva Junior (fl. 101 - Ref: 37) e da desativação de Defensoria Pública 

nesta Comarca, conforme Ofício nº 31/2017/DPE/M, REVOGO a nomeação 

de fl. 94 - Ref: 28 e nomeio como defensor(a) dativo(a) do acusado 

Gevaci Damian Fernandes, para prosseguir no feito, o(a) nobre 

causídico(a) Dr(a). EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - OAB/MT nº 

22.577/O, cuja verba honorária será fixada ao final do processo. Intime-se 

pessoalmente o(a) nobre causídico(a) sobre o teor da nomeação, bem 

como para apresentar resposta à acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à 

defesa do réu, ofertar documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do CPP. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50433 Nr: 991-92.2015.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMIRO DE BARROS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Vistos.

 Da análise dos autos, verifica-se que não há procuração outorgada aos 

advogados Dr. Paulo Rogério de Oliveira e Dr. Éber José de Oliveira. 

Assim, intimem-se-os para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize a 

representação processual, devendo, apresentar alegações finais no 

prazo legal, sob pena de ser nomeado Defensor Dativo ao acusado.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Tendo em vista não interessar mais à persecução o armamento e 

eventuais munições, proceda a zelosa Secretaria Judicial com as 

disposições constantes do art. 1.478 da CNGC e da Resolução nº 134/11 

do Conselho Nacional de Justiça.

Em caso de proprietário de boa-fé, notifique-o para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à eventual interesse na restituição da(s) 

arma(s) de fogo e da(s) munição(ões) apreendida(s), desde que 

cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na 

dicção do § 10, do art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da 

Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Havendo manifestação, venham-me os autos conclusos para análise.

Entretanto, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e, em 

seguida, proceda-se ao encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército para destruição ou 

doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, art. 1º da Resolução nº 

134/11 do Conselho Nacional de Justiça, art. 65 do Decreto nº 5.123/04 e 

art. 1.479 da CNGC.

 Comunique-se o referido Comando para que estabeleça data determinada 

para retirada do armamento e das munições nesta Comarca.

Após a retirada do armamento, certifique-se.

Intime(m)-se.

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48265 Nr: 47-90.2015.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISERGIO JOSÉ PEREIRA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 Vistos em mutirão processual.

Conforme certidão de fl. 84 - Ref: 42, o defensor nomeado à fl. 75 - Ref: 

35 deixou transcorrer o prazo sem apresentar resposta à acusação.

 Assim, intime-se-o, uma vez mais, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente resposta à acusação em favor do acusado nos termos dos 

arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, sob pena de multa no 

valor de 10 (dez) salários mínimos na disposição do art. 265 do citado 

diploma legal e revogação da nomeação.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Tendo em vista não interessar mais à persecução o armamento e 

eventuais munições, proceda a zelosa Secretaria Judicial com as 

disposições constantes do art. 1.478 da CNGC e da Resolução nº 134/11 

do Conselho Nacional de Justiça.

Em caso de proprietário de boa-fé, notifique-se-o para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se quanto à eventual interesse na restituição 

da(s) arma(s) de fogo e da(s) munição(ões) apreendida(s), desde que 

cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na 

dicção do § 10, do art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da 

Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Entretanto, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e, em 

seguida, proceda-se ao encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército para destruição ou 

doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, art. 1º da Resolução nº 

134/11 do Conselho Nacional de Justiça, art. 65 do Decreto nº 5.123/04 e 

art. 1.479 da CNGC.

 Comunique-se o referido Comando para que estabeleça data determinada 

para retirada do armamento e das munições nesta Comarca.

Após a retirada do armamento, certifique-se.

Intime(m)-se.

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Nova Canaã do Norte, 27 de janeiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-39.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000090-39.2017.8.11.0090. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

embargos de declaração opostos por CLARO S.A. contra a sentença de 

Num. 14876882 - Pág. 1/6, em que argumenta haver omissão no decisório 

por ausência de análise do pedido contraposto. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos, observado 

o prazo e preenchidos os demais requisitos contidos no art. 1.023 do 

NCPC. De início, deixo de intimar a parte contrária para manifestação, pois 

que o eventual acolhimento do recurso não implicará em modificação da 

decisão embargada, mas simplesmente em suprimento da alegada 

omissão, sem prejuízo por consectário lógico do julgamento improcedente, 

bem como por já haver recurso inominado interposto (art. 1.023, § 2º, do 

NCPC). No mérito, o pedido da parte embargante merece acolhimento. Com 

efeito, a sentença objurgada deixou de analisar o pedido contraposto 

efetuado no Num. 12466513 - Pág. 15, em que postulou a parte 

embargante a condenação da parte autora referente aos serviços 

prestados e não pagos de R$ 441,66 (quatrocentos e quarenta e um reais 

e sessenta e seis centavos). Comprovada documentalmente pela(s) 

parte(s) demandada(s) a existência da dívida, cuja quitação não foi 

comprovada 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. Por 

conseguinte, impõe-se o acolhimento do pedido contraposto para 

condenação da parte autora ao pagamento da dívida. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

omissão apontada e, assim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, e 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 
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do NCPC, para CONDENAR a parte autora ao pagamento do débito 

originário à parte ré com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento, na forma 

dos arts. 389, 394, 395, 397 e 398 do Código Civil c.c. a Súmula 43 do 

Superior Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Permanecem 

intactos os demais termos da sentença retro. Tendo em vista o recurso 

inominado Num. 15184822 - Pág. 1/9, intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) 

dias, na disposição do art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95, deixando por ora de 

determinar à parte recorrente o recolhimento de todas as despesas 

processuais dispensadas, exigidas pelo reconhecimento da má-fé, uma 

vez que no apontado recurso há novo pedido de gratuidade da justiça, o 

que deverá ser examinado pelo relator da Colenda Turma Recursal, na 

forma do art. 99, § 7º, c.c. o art. 1.010, § 3º, do NCPC. Decorrido o prazo, 

certifique-se. Após, com ou sem o aporte das contrarrazões, remetam-se 

os autos à Colenda Turma Recursal de Mato Grosso com as nossas 

homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Cumpra-se. Colíder, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-84.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALTINO DE OLIVEIRA JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000087-84.2017.8.11.0090. REQUERENTE: VALTINO DE OLIVEIRA JESUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Estabeleço como ponto 

controvertido o atraso na baixa do débito pago pelo reclamante. A fim de 

evitar eventual alegação de nulidade, haja vista o pedido da parte ré, de 

oitiva da parte autora e de testemunhas, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze dias): a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, inciso II, NCPC); b) 

A alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a violação do direito acima declinado, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há aparente demora na baixa de débito pago, muito mais 

fácil, simples e equânime a inversão do ônus probatório, de modo que a 

parte ré, empresa de telefonia com atuação nacional, notoriamente 

estruturada, comprove a observância da aludida norma no período em que 

a parte autora afirma ter havido o suposto ato ilícito, tudo na licença do art. 

373, § 1º, do NCPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, inciso IV, do NCPC). Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 20 de setembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 41/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz Substituto e 

Diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que servidora Distribuidora, Contadora e Partidora desta 

Comarca, nomeada Gestora Administrativa 3, Srta. Karla Beatriz 

Bernatzky, matrícula 25882, estará afastada de suas funções no período 

de 01 a 05 de outubro do corrente ano em razão de usufruto de folgas 

compensatórias, conforme lançamento constante do Sistema SGP;

 CONSIDERANDO que a servidora responde pelas Centrais de Mandados 

(CM) e de Arrecadação e Arquivamento (CAA) desta Comarca, conforme 

Portaria 54/2017-DF (DJE 10118/2017) e Portaria 60/2017-DF (DJE 

10142/2017);

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a servidora durante o período acima mencionado;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor EDIVAN CERQUEIRA VIANA, brasileiro, Técnico 

Judiciário, matrícula 33081, para responder pela Central de Distribuição na 

função de Distribuidor em Substituição, bem como para responder pela 

Central de Mandados e pela Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca, como Gestor Administrativo 3 em substituição à servidora 

Karla Beatriz Bernatzky no período de 01 a 05 de Outubro de 2018.

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

Nova Monte Verde-MT, 24 de setembro de 2018

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto e Diretor do Foro

25882

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37341 Nr: 457-58.2009.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAPS, APP, TAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 SENTENÇA Vistos. Tendo em vista que o curador especial nomeado pelo 

juízo não pôde comparecer à presente solenidade, e objetivando garantir a 

plenitude de defesa, bem como tendo em vista a situação econômica 

alegada pelo requerido e que a Defensoria Pública deixou de atuar nesta 

comarca, nomeio a advogada Franciele Luciana de Oliveira, OAB/MT n° 

24.141-A, para patrocinar os interesses do acusado nesta assentada. 

Fixo o valor de 1 URH (R$ 896,51 - oitocentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e um centavos) – item 27.2 da Tabela de Honorários da OAB/MT 

- a título de honorários advocatícios, devendo ser suportado pelo Estado 

de Mato Grosso. No mais, no caso em questão, noto que não há situação 

de risco envolvendo o menor restringindo-se a demanda apenas quanto a 

regularização da guarda. Por outro lado, o requerido não demonstrara 

qualquer interesse em reaver a guarda do filho, posto sequer sabe-se seu 

paradeiro. Outrossim, sendo instituto de natureza precária a guarda pode 

ser revogada a qualquer momento. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO e torno definitiva a guarda de DIMILSON ALMEIDA 

DOS SANTOS aos avós Teresinha Almeida Pedroso e Ary Preste Pedroso. 

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Considerando que José Renivaldo Almeida dos Santos atingiu a 

maioridade, declaro a perda superveniente do interesse de agir, ante a 

perda do objeto. As partes renunciam ao prazo recursal. Sem custas ou 

condenação em honorários. Fixo o valor de 1 URH (R$ 896,51 - oitocentos 

e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) – item 27.1 da Tabela 

de Honorários da OAB/MT - a título de honorários advocatícios ao 

advogado Nícolas Massaharu Ishitani, OAB/MT n. 15.285, devendo ser 

suportado pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que apresentou 

contestação. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63071 Nr: 1126-72.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Carlos Marques de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:26657

 Código 63071 – Autos n. 1126-72.2013.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 163, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de novzembro de 2018, às 16h15, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Santarém/PA, com prazo de 30 

dias, a fim de proceder ao interrogatório do réu, bem como para intimá-lo 

da audiência designada, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73217 Nr: 769-53.2017.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Sampaio Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: franssiely - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 Código 73217 – Autos n. 769-53.2017.811.0091.

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, desconstituo o defensor 

dativo Dr. Thiago Pereira dos Santos e nomeio a Dra. Maila Aleide Boing 

Pereira - OAB/MT n. 25.392/O, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar as razões 

recursais, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Em havendo a apresentação das razões de recurso, o que deverá ser 

certificado nos autos, fixo a título de honorários advocatícios à advogada 

Maila Aleide Boing Pereira - OAB/MT n. 25.392/O, o valor de 5 URHs (R$ 

4.482,53), nos termos da Tabela de honorários da OAB/MT atualizada em 

2018.

Apresentadas as razões recursais, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Por fim, cumpridas todas as formalidades necessárias, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo 

consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77292 Nr: 1062-86.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Padilha, Cleber da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 77292 – Autos n. 1062-86.2018.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, nomeio o Dr. Luiz Fernando 

Cassilhas Volpe - OAB n. 53.553/SP, para patrocinar os interesses dos 

réus Bruno Henrique Padilha e Cleber da Rocha.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58519 Nr: 547-71.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON PAULUK, DIRCE APARECIDA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência no valo de R$870,00, 

conforme certidão de ref. 42.. O pagamento deverá ser efetuado através 

de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de 

Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50454 Nr: 715-15.2012.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGON INÁCIO MARX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Bucco Brum, FERNANDO 

PEDROSO BRUM, Luiz Fernando Bucco Brum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Krein - OAB:7350-B, 

MARCELO GIULIANO VEPPO PALMA - OAB:OAB/MT 6.793-B, Vinicius 

Diogo Schirmer de Paula - OAB:15079 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PEDROSO BRUM - 

OAB:4060/RS

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para que informe, 

no prazo de 05 dias, o endereço do arrendatário, a fim de proceder a 

intimação do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34284 Nr: 54-36.2012.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVA ROSA DIAS - 

OAB:OAB/MT 5421-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 DIAS, 
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SE MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51556 Nr: 1250-97.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleibio Marcio Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, em atenção ao 

despacho de Ref: 112, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Danilo Bessa Santos - 

OAB/MT nº 21460/O, para que defenda os interesses do denunciado, para 

apresentar os memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42601 Nr: 857-46.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação interposto pela defesa do réu, somente no efeito devolutivo 

(CPP, art. 597).

Analisando os autos, verifico que a defesa e a acusação apresentaram 

as suas razões e contrarrazões.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42719 Nr: 970-97.2013.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Manfrim Mazero, Sandra Helena Manfrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o recurso interposto pela defesa em fls. 84/91, onde foi 

desprovido em fls. 97/100.

Assim em fls. 107 foi impulsionado para parte autora manifestar e requerer 

o que entender de direito, mas deixou decorrer o prazo sem nada 

manifestar (fls. 108).

Assim, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42083 Nr: 347-33.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Humberto Correa Badaró

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danillo Henrique Fernandes - 

OAB:9866

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

Silva - OAB:MT/8184-A

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16432 Nr: 1107-21.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Necy Borges de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, 

Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo 

executado.Já com relação ao pleito da causídica da parte autora, entendo 

que merece parcial acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor.O artigo 50 da Resolução nº 02/2015, editada pelo Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, dispõe que no caso de cliente e 

advogado firmarem cláusula autorizando o pagamento dos honorários 

somente ao final do processo (quota litis), quando acrescidos dos 

honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens 

advindas a favor do cliente.Ademais, no informativo n. 0464 o Superior 

Tribunal de Justiça considerou lesivos os honorários entabulados em 50% 

do benefício econômico gerado pela causa, reduzindo-os para 30% (trinta 

por cento) da condenação obtida, “in verbis”:“Trata-se, na origem, de ação 

declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de 

restituição de valores indevidamente pagos na qual o ora recorrente alega 

que o percentual fixado no contrato de honorários advocatícios seria 

abusivo, uma vez que os estipula em 50% do beneficio auferido pelo 

cliente no caso de êxito e que os causídicos não poderiam perceber 

valores maiores que a constituinte. Assim a Turma, por maioria, entendeu 

que, quanto à violação do art. 28 do Código de Ética e Disciplina do 

Advogado, não pode inaugurar a abertura da instância especial; pois, 

quando alegada ofensa a circulares, resoluções, portarias, súmulas ou 

dispositivos inseridos em regimentos internos, não há enquadramento no 

conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da CF/1988.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17976 Nr: 942-37.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cícera Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Analisando os autos, verifico que as requisições de pequeno valor 

expedidas às fls. 144/145 não estão de acordo com a sentença proferida 

nos autos de embargos à execução acostada às fls. 140.

Assim, determino o cancelamento dos RPVs de fls. 144/145, devendo ser 

expedidos novos requisições para o pagamento do débito, observando-se 

o cálculo do instituto requerido apresentada nos autos de embargos à 

execução de código 53918.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42163 Nr: 425-27.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Gabriel Costa, Dual Duarte 

Albuquerque Comercio e Industria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercio Barbosa de Souza - 

OAB:17.151/PE, Márcia Maria Mancoso Baptista - OAB:3.560-B/MT, 

Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - OAB:MT/9981-B, Orliene 

Honório de Souza - OAB:MT/14029

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos pelo autor na 

inicial.Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios sucumbenciais no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.Sendo a parte 

autora, beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas da 

sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o 

art. 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, certifique-se, e adotadas as 

providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44385 Nr: 400-77.2014.811.0022

 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): Joaquim Gustavo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Acolho o pleito do Ministério Público de fls. 250.

Assim, determino a intimação do réu para tomar inteiro teor da sentença 

proferida em fls. 240/246.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação interposto pela defesa do réu, somente no efeito devolutivo 

(CPP, art. 597).

Após, com a intimação do réu, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 

601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43260 Nr: 1489-72.2013.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Hauagge do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuilson Filisbino Ribeiro, Banco do Brasil S/A, 

Cartorio do 3º Tabelionato de Notas, Reg de Titulos e Doc de Rondonopolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aperlino Louredo Neto - 

OAB:15.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes de Sousa - 

OAB:3948/MT, Fabiula Muller Koenig - OAB:MT/22165, Gilmar Jesus 

Custódio - OAB:3723/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:MT/17980-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS, nos termos 

do artigo 432 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze dias), 

manifestem acerca do incidente de falsidade arguido pelo autor em petição 

de fls. 153/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19735 Nr: 1010-50.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Rocha Teodoro Porto, Julio Cesar Kabroski Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Kabroski Serafim - 

OAB:14.386/MT, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a intempestividade da impugnação apresentada em 

fls.223/226, deixo de conhecê-la, homologando o calculo da parte 

exequente de fls.212.

Em seguida, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12474 Nr: 508-53.2007.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eddie dos Santos Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A, William José de Araújo - OAB:3.928

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 303, DETERMINO a expedição do alvará judicial, 

para a liberação dos valores bloqueados, em favor do perito, em conta 

bancaria de fls.288.

Cumpra-se a parte dispositiva da sentença, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3570 Nr: 19-89.2002.811.0022

 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: FFFCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJdRPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Garmes de Oliveira - 

OAB:173267-A/SP, Nelson Paschoalotto - OAB:8.530-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sival Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:3981

 Vistos etc0.

Trata-se de cumprimento de sentença ingressado por FORD FACTORING 

FOMENTO COMERCIAL LTDA em desfavor de espolio de Jose todos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte executada peticionou em fls. 226, informando que concorda com 

os cálculos apresentado em fls.211/221.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.
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Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

ação já foi acordado entre as partes.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do acordo estimulados entre as partes.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Determino a expedição do alvará judicial para a liberação do valor em 

favor do exequente,

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6567 Nr: 474-83.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposta por Olga Ferreira de 

Oliveira em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls.308, foi expedido precatória para o pagamento do débito, sendo que 

este valor foi depositado em juízo, bem como a advogada da parte credora 

retirou em juízo o alvará de liberação de valores, referente pagamento de 

débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Defiro o pleito de fls.337/338, determinando a liberação do respectivo 

alvará conforme pleiteado pela parte autora as fls.337/338.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18824 Nr: 98-53.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Mendonça Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte exequente em petição juntada às fls.257 

concordou expressamente com o cálculo e valor apresentado pela parte 

executada na impugnação acostada às ref.221/224, homologo o cálculo 

apresentado pela parte executada.

Em seguida, com relação ao crédito da autora, considerando que o valor é 

superior a 60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja requisitado 

o pagamento da autora por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se 

o Precatório conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal.

Quanto ao crédito dos honorários advocatícios, considerando que o valor 

do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006.

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do 

referido artigo.

Após proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45145 Nr: 975-85.2014.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agilmar Raimundo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Paiao - OAB:18.145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Vistos etc.

Homologo o pedido de desistência de recurso de apelação formulado pela 

parte autora as fls.177.

Determino a expedição do alvará judicial para a liberação dos valores 

depositados nos autos em favor da parte autora, conforme requerido em 

petição de fls.177/178.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, arquive-se o presente feito, com as devidas cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7500 Nr: 132-38.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de inclusão do executado nos órgão de proteção ao 

crédito de fls. 209, nos termos do artigo 782, § 3º, através do sistema 

SERASAJUD.

Determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fulcro no artigo 921, parágrafo § 1°, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se, abrindo-se vista à parte exequente para 

que se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo, nos termos do artigo 

921, parágrafo § 1°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69968 Nr: 1464-83.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosaldo dos Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B
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 Vistos etc.

Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do réu 

em audiência (ref. 54), alegando que não estão mais presentes os 

pressupostos ensejadores para decretação da prisão preventiva do réu, 

eis que é primário.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido 

de revogação da prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos e 

pressupostos necessários à manutenção da custódia cautelar.

Pois bem.

Em análise ao pedido formulado pela defesa, verifico que a defesa não 

trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva 

decretada em desfavor do denunciado, apenas o pedido de liberdade.

Ademais, verifico que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, 

especificamente, no que diz respeito à garantia da ordem pública, pela 

reiteração criminosa, inclusive, por crime desta mesma natureza, 

conforme bem destacado pelo Ministério Público em sua manifestação de 

ref. 59.

Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação 

da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 316 e 312, do Código 

de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado 

pela defesa do réu Rosaldo dos Santos Alves, mantendo a prisão 

preventiva, até ulterior decisão em contrário.

Dou por encerrada a instrução processual.

Abre-se vista à defesa para a apresentação dos memoriais escritos, no 

prazo legal.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-45.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

EDSON MARQUES CORREA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 25 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 21/11/2018 Hora: 16:40 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000088-45.2018.8.11.0022; Valor causa: 

$19,080.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDSON 

MARQUES CORREA TEIXEIRA Parte Ré: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 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, MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-97.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE ARAGAO RANGEL (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 25 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 28/11/2018 Hora: 13:00 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000091-97.2018.8.11.0022; Valor causa: 

$19,080.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAYNE 

ARAGAO RANGEL Parte Ré: ANGUANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

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, MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-67.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

JAYNE ARAGAO RANGEL (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 25 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 28/11/2018 Hora: 13:20 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000093-67.2018.8.11.0022; Valor causa: 

$19,080.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAYNE 

ARAGAO RANGEL 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, MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-52.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

CLEOMAR DE LIMA LUIZ MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 25 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 28/11/2018 Hora: 13:40 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000094-52.2018.8.11.0022; Valor causa: 

$19,080.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEOMAR 

DE LIMA LUIZ MENDONCA Parte Ré: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVRO 

LTDA-ME ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 
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Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-10.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELIELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 25 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE DOS SANTOS - MT0016263A 

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: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 28/11/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000155-10.2018.8.11.0022; Valor causa: $105.91; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIELSO PEREIRA DA SILVA Parte 

Ré: VIVO 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, MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 25 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Conciliação na Comarca de Pedra Preta-MT, 

dia 28/11/2018, às 14:20 (MT) , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000110-40.2017.8.11.0022; Valor causa: $37,480.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSANGELA DE SOUZA Parte Ré: 

VIVO 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, MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42716 Nr: 967-45.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ironides Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Cumpra-se a parte dispositiva da sentença, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17660 Nr: 625-39.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Moreira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Castilho Soares - 

OAB:OAB/MT 11.464

 Visos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por João Faustino Neto, 

em face de Rosimeire Moreira de Carvalho, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em fls.127, o autor requereu o cumprimento de sentença, bem como 

pedido de Bacenjud, recebidos em fls.131, onde foi mandado intimar a 

parte devedora para pagar o debito em 15 dias.

A pesquisa, no sistema Bacenjud retornou infrutífera, conforme 

demostrado em fls. 175.

Após o autor requereu pesquisa no sistema Renajud, restando essa 

também infrutífera.

Em fls.195, foi determinado para que a parte autora informa-se bens 

passiveis de penhora em nome da devedora, sob pena de extinção do 

processo conforme art.53, §4º, da lei 9099/95, no prazo de 15 dias.

Nas fls.197, o requerente requereu a indisponibilidade de bens em nome 

da executada.

É o breve relatório.

 Fundamento e decido.

Diante da inexistência de bens penhoráveis e da falta de andamento útil ao 

processo pelo exequente, julgo EXTInto a presente execução, nos termos 

do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Expeça-se certidão de crédito (Enunciado nº 75 do FONAJE), bem como 

certidão de dívida (Enunciado nº 76 do FONAJE).

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95).

Com o trânsito em julgado desta sentença, sem provocação das partes, 

comunique-se a extinção e arquivem-se definitivamente os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134092 Nr: 1580-08.2017.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euza Gonçalves Neto Brandão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, incisos I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, e EXTINGO o 

processo com resolução de mérito.Em conformidade com o 

posicionamento do E. STJ, DEIXO DE CONDENAR a ré em honorários 

advocatícios, considerando que não houve prova da resistência à 

exibição dos documentos pleiteados, ressaltando que a Requerida, ainda 

que em sede judicial, cumpriu com a decisão deferida nos autos. (STJ - 

AREsp: 1276726 SP 2018/0083880-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 
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BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)P.I.C.Transitada em julgado 

a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148500 Nr: 8186-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene da Silva Pontes Jordao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Considerando a ausência de prova 

acerca da hipossuficiência alegada pela parte Requerida e pela 

sucumbência, já que devida, fica a requerida condenada no pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia que, nos 

termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 fixo, em R$ 2.000 (dois mil reais), a 

ser revertida em prol do advogado da parte autora.Transitando em julgado 

esta decisão, arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160041 Nr: 4182-35.2018.811.0028

 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: JIRLENE OLIVEIRA DE ARRUDA , Jirlene Oliveira de 

Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 160041

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Mandado de Segurança Suspensivo com Pedido de Liminar 

proposta por JIRLENE OLIVEIRA DE ARRUDA – BAR E LANCHONETE 

ZERO GRAU que move em face de PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ – 

MT.

 A parte Autora manifestou nos autos postulando pela desistência da 

ação.

 É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pela parte Autora, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência proposto pela 

parte Autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

 Transitada em julgado a presente sentença, após, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114307 Nr: 2786-28.2015.811.0028

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Araújo Formiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:020732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:114307

SENTENÇA

VISTOS,

Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido Liminar em face de FRANCISCO ARAUJO 

FORMIGA, com suporte no Decreto-lei nº 911/69, buscando o bem descrito 

na inicial.

A liminar foi deferida.

A parte requerida foi citada, no entanto, deixou transcorrer o prazo para 

contestar a ação (ref. 48).

O bem alienado foi apreendido.

É o breve relatório.

 Decido.

 Do Julgamento Antecipado da Lide

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde.

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

Da Revelia

Ressai dos autos que, regularmente citada para contestar a ação, a parte 

ré deixou transcorrer o prazo legal sem apresentação de defesa.

O reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se 

não aplicasse os efeitos da revelia, tenho que diante das provas 

apresentadas nos autos, demonstrado restou que a pretensão posta na 

demanda merece acolhimento.

Assim, decreto a revelia do requerido, o que faço para presumir aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial.

Do Mérito

O autor apresentou nos autos o contrato entabulado entre as partes, 

demonstrando a relação contratual estabelecida, bem como comprovou a 

mora da requerido.

 O caso, pois, é de se consolidar a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, o 

qual poderá vender o bem objeto da garantia independentemente de leilão, 

hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. Não 

poderá, por certo, vender por preço vil: “Mas o credor não poderá vender 

o bem por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito” (RT 

532/208).

Deverá, outrossim, aplicar o produto da venda no pagamento de seu 

crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo 

apurado, se houver, tudo conforme preceitua o artigo 2º, caput, do 

Decreto-Lei nº 911/69.

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva.

 Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o caso, novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º, 

Decreto-Lei nº 911/69).

Pela sucumbência e já que devida, fica o requerido condenado no 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba 

advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 fixo, em R$ 

1.300 (um mil e trezentos reais), a ser revertida em prol do advogado da 

parte autora.

Transitando em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 54885 Nr: 407-90.2010.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iria de Arruda Correa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE DO CARMO FELIX DA 

SILVA - OAB:22407/O, Luis Antônio Siqueira Campos - OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 02.03.2010 

(data do ajuizamento da ação), observado prazo prescricional quinquenal 

devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o 

indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF.No que tange ao pedido do ilustre 

advogado para que sejam revogados os atos praticados pela Dra. 

Crislaine, uma vez que a autora outorgou procuração para a mesma e 

ainda revogou os poderes conferidos ao ilustre causídico Dr. Luis Antonio 

Siqueira Campos (fl. 186). Saliento ainda que a escolha do procurador 

cabe a parte. Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de DireitoADVOGADO(A)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81704 Nr: 1844-98.2012.811.0028

 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: Alvinda Antonia dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUTA R. N. DE SOUZA - 

OAB:

 CÓDIGO: 81704

SENTENÇA

 VISTOS,

Compulsando os autos noto que a parte autora fora devidamente intimada 

para dar prosseguimento no feito, nos termos da certidão de ref. 219 e 

manteve-se inerte.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta.

 Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas ante o benefício da justiça gratuita.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Poconé/MT, ___/___/2018.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154254 Nr: 1977-33.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Benedito Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FIORAVANTE DO 

AMARAL - OAB:349410

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica a 

requerida condenada no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 2.000 (dois mil reais), a ser revertida em prol do advogado da 

parte autora.Transitando em julgado esta decisão, arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 42438 Nr: 497-35.2009.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Educacional Matogrossense -IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Gonçalina Vaz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 42438

SENTENÇA

VISTOS

Trata-se de uma Ação Monitória em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924, II do CPC).

Ante o exposto, com base no artigo 924 inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do mérito, uma 

vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a). Custas pelas partes

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.: 54653 Nr: 362-86.2010.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Deodato Correa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:54653

SENTENÇA
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 VISTOS,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Especial Rural por Idade.

Compulsando os autos verifico, que devidamente Intimada a requerente 

para dar prosseguimento ao feito, nada requereu conforme certidão de 

ref.11.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta.

 Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 01 

(um) ano.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, II, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas, ante o beneficio da assistência judiciaria.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151617 Nr: 892-12.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilce Querina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poconé 

-MT, União dos Lavradores de Poconé, Renato Augusto da Silva, Ivanice 

Marques da Silva, Fátima de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÍDIO ROQUE DA COSTA - 

OAB:17044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB: 17.827/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, CERTIFIQUE-SE se necessário e façam os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 42750 Nr: 586-58.2009.811.0028

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdS, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdO

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Verifico que o despacho de ref. 81 permanece sem cumprimento, apesar 

da ulterior remessa dos autos a DPE.

Dessa forma, intime-se a parte autora por seu patrono para, no prazo de 

05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124954 Nr: 2449-05.2016.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Norte Ltda, Joenil Pedro de 

Arruda, Luiz Eduardo Baisi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 124954

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em que o credor pretende a 

satisfação de seu crédito, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

O autor requereu a extinção do feito. (ref.13)

É o sucinto relatório.

 Decido.

Primeiramente, cotejando o manancial de informações anexadas nos 

autos, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa que dá corpo à execução 

fiscal em apreço foi cancelada na seara administrativa.

Diante desta perspectiva, partindo da premissa consistente no fato de que 

o cancelamento, a qualquer título, da inscrição da dívida ativa acarreta, 

inevitavelmente, na extinção do processo de execução fiscal [art. 26 da 

Lei n.º 6.830/1.980], na medida em que o exequente, no plano dos fatos, 

não logrará êxito em extrair da demanda o bem da vida por ele pretendido, 

considero que não mais subsiste o interesse de agir e, como consectário 

natural, solução outra não resta senão a extinção do processo, sem o 

enfrentamento de seu mérito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem a resolução de seu mérito, 

em função do reconhecimento da ausência de interesse de agir, o que 

faço com suporte no conteúdo normativo do art. 485, inciso VI do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124415 Nr: 2239-51.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lucio do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória em que JOSÉ 

LÚCIO DO AMARAL E MOACYR DE CAMPOS entabularam acordo para 

pagamento do débito existente.

 As partes compuseram e postulam a homologação do mesmo (ref.42).

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.
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Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 42 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 54987 Nr: 431-21.2010.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enil Maria de Lara Cunha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora de 

aposentadoria por invalidez, devido desde o dia 24.08.2009 (data da 

cessação), observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir 

sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde a cessação 

indevida e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do Enunciado 111 do STJ. Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada para que o INSS implante 

o benefício da autora em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 

até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). Remeto os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que não se pode 

apurar o valor contravertido de plano.A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: ENIL 

MARIA DE LARA CUNHA2.Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez3.Data do início do benefício: 25.08.2009.4.Renda mensal inicial: a 

calcular. 5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado).Nestes termos, saem todos 

intimados. Dou por intimado o INSS, uma vez que o mesmo foi devidamente 

intimado para o ato e não compareceu. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106853 Nr: 766-64.2015.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Maria de Arruda Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Tocantins - Unitins, 

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA (EADCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEDSON DE MOURA LIMA - 

Procurador do Estado - OAB:4111

 A seguir foi proferida decisão, nos seguintes termos:

 1. Tendo em vista que o houve a intimação do Procurador do Estado, uma 

vez que sua intimação tem que ocorrer mediante remessa dos autos, 

REDESIGNO para o ato para o dia 23.10.2018, às 14h00min.

2. Às providências necessárias.

3. Cumpra-se.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

ADVOAGADA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56461 Nr: 686-76.2010.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa dos Santos e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezio Vicente de Pinho e Silva

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 56461

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Indefiro o pedido de ref.67, uma vez que é dever do autor manter seu 

endereço residencial atualizado aos autos conforme o art. 77, inciso V do 

NCPC.

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124707 Nr: 2342-58.2016.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Batista da Sailva

 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:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

pensão por morte desde a data do requerimento administrativo 

(3.05.2016), devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde a data do requerimento administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015.Tendo em vista a presente decisão considerando que se trata 

de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Nestes termos, dou por intimado a autarquia ré 

já que o INSS foi devidamente intimado e não compareceu e os demais 

presentes. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. 

Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152889 Nr: 1447-29.2018.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelcio de Arruda Martins
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 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:

 CÓDIGO 152889

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 18 de Outubro de 2018, às 16h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152779 Nr: 1400-55.2018.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA SALGADO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:152779

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 25 de Outubro de 2018, às 16h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que não foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo, que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que é exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, intime-se o autor para juntar o pedido de 

indeferimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152660 Nr: 1353-81.2018.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edjane Domicio dos 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:

 CÓDIGO:152660

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 25 de Outubro de 2018, às 15h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 37949 Nr: 2891-49.2008.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Ruvieri de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Villas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Miotto Ferreira - 

OAB:8203/MT, João Batista Beneti - OAB:3065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:20079/O

 Ciente de que nesta demanda não fora apreciada questão de mérito, por 

óbvio não há que se falar em cumprimento de sentença, ou ainda 

reintegração e imissão de posse, visto que o poder judiciário apenas 

julgou questão processual.Por todo o exposto, INDEFIRO as pretensões do 

Requerido, ante a impossibilidade de análise de mérito na presente 

demanda, face a inépcia da petição inicial declarada em sentença/acórdão 

transitado em julgado.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151094 Nr: 678-21.2018.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO BOSCO ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151094

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 
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expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 25 de outubro de 2018, às 14h30min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que não foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo, que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que é exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, intime-se o autor para juntar o pedido de 

indeferimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58341 Nr: 1193-37.2010.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Pereira dos Santos - 

OAB:2462-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art.487, I do CPC JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONDENAR o requerido a indenizar a autora a título de danos morais no 

valor R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 – 

STJ).Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10%, sob o valor total da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º do Código de Processo Civil. 

Deixo de encaminhar os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o 

Reexame Necessário de Sentença, tendo em vista o valor da condenação 

não ser superior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do art. 

496, §3º, II do Código de Processo Civil.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53455 Nr: 98-69.2010.811.0028

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aldo Duarte Ferraz, Departamento Nacional de 

Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 53455

SENTENÇA

VISTOS,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas ante o benefício da justiça gratuita.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 2050-83.2010.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Rosa Bastos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cuidam os autos de Impugnação à Execução Complementar manejado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Sustenta o impugnante a impossibilidade de expedição fracionada de RPV 

bem como a execução complementar contra a fazenda pública, aduzindo 

estar precluso o direito do impugnado quanto aos débitos não adimplidos.

A impugnada, a seu turno, alegou que a autarquia executada efetuou o 

pagamento pela via administrativa deixando de computar o período 

compreendido entre 11.01.2010 à 10.10.2010.

Juntou aos autos os documentos,

Pois bem.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, 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.

Da análise dos autos, verifico que a demanda foi julgada extinta pelo 

pagamento, uma vez que a autarquia executada realizou o depósito do 

suposto débito das parcelas retroativas, havendo anuência da exequente 

quanto aos valores, uma vez que retirou os alvarás em cartório para o 

levantamento.

O exequente informa que os valores depositados não foram levantados, 

afirmando que o impugnado efetuou o pagamento parcial do débito pela via 

administrativa no momento da implantação do benefício, existindo ainda 

débitos pretéritos, uma vez que o impugnante não computou o período de 

11.01.2010 a 10.10.2010 no cálculo das verbas atrasadas.

De fato, analisando a documentação apresentada, constato que a 

sentença proferida condenou a autarquia executada ao pagamento do 

benefício de aposentadoria rural por idade a partir do indeferimento 

administrativo, ou seja, em 11.01.2010. Por sua vez, o pagamento 

realizado pela autarquia executada se limitou a quitação do período de 

11.10.2010 a 31.12.2014, conforme documento de fl.236.

Dessa forma, não se trata de expedição fracionada de alvará ou 

execução complementar, mas somente de manifestação pela continuidade 

na execução em curso diante do adimplemento parcial do débito.

Nesse sentido,

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PERÍODO NÃO 

ABRANGIDO NO CÁLCULO APRESENTADO PELO INSS. APELAÇÃO 

PROVIDA. 1. Embora a execução parcial do período relativo aos atrasados 

não configure mero erro material, não há óbice ao prosseguimento da 

execução quanto a período não incluído no cálculo apresentado pelo INSS 

em sede de execução invertida, pois o pagamento efetuado naqueles 

termos, com a concordância do credor, implica satisfação do crédito 

apenas em relação ao período nele incluído, destacando-se que o pedido 

de execução complementar foi formulado dentro do prazo prescricional, a 

contar do trânsito em julgado. 2. Nesse contexto, a execução deve 

prosseguir conforme o cálculo elaborado pela parte embargada em 

relação ao período compreendido entre 22.08.2008 e 14.07.2009 (não 

abrangido pela conta apresentada pelo INSS em sede de execução 

invertida, em decorrência da inobservância do termo inicial do benefício 

fixado no titulo executivo) e, não impugnado pelo embargante em relação 

aos critérios utilizados em sua elaboração. 3. Condenação da parte 

embargante com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 

10% (dez por cento) do valor do débito executado, nos termos do artigo 

85, § 2º, do CPC/2015.. 4. Apelação provida.

(TRF-3 - AC: 00356565220124039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 22/08/2017, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/08/2017)

Dito isso, verifico que a presente impugnação não merece prosperar e, 
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com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

impugnação.

Condeno o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) 

sobre o proveito econômico obtido.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, remetam-se os autos 

principais para a contadoria para atualização dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114307 Nr: 2786-28.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Araújo Formiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:020732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de intimação de 

sentença, no valor de R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia 

de diligência, 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 Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72451 Nr: 1854-79.2011.811.0028

 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: Manoel Levino da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora de auxilio doença, devido desde 21.06.2011, pelo 

prazo de 03 meses (conforme perícia) devendo incidir sobre os valores: 

correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do Enunciado 111 do STJ. Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada para que o INSS implante 

o benefício da autora em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 

até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). Deixo de remeter os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: MANOEL LEVINO DA 

SILVA2.Benefício concedido: Auxílio doença.3.Data do início do 

pagamento: 21.06.20114.Renda mensal inicial: a calcular. 5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 38776 Nr: 3088-04.2008.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Bispo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal - OAB:26884/DF

 INTIMAR PARTE AUTORA DA SENTENÇA, CUJO DISPOSITIVO A SEGUIR: 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados nos Embargos a Execução, por conseguinte HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo Contador Judicial à Ref. 100, qual deverá ser 

acrescido o valor referente aos honorários advocatícios de 

R$1.000,00(hum mil reais), sendo devido ao Exequente o total de 

R$57.225,95 (cinquenta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais e 

noventa e seis centavos).

EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV, em conformidade com o art. 17, § 

1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 do 

Conselho da Justiça Federal, devendo ser encaminhada autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art.535, §3º, II do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Em face da sucumbência recíproca, deixo de condenar as partes em 

honorários advocatícios.

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.: 39144 Nr: 3205-92.2008.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jetcom Corretora Comercio e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Tete Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almar Busnello - 

OAB:12213/MT, Daniele Luizari Stábile - OAB:10420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o decurso do prazo, sem que houvesse 

manifestação da parte autora, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora, pessoalmente, para se manifestar, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que de direito sob pena de extinçao, art. 485 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149321 Nr: 14-87.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 Intimar advogado do sentenciado do inteiro teor da sentença de ref.112

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161735 Nr: 4851-88.2018.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldecy Santos Pereira Leite

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora do inteiro teor da decisão de ref. 4, bem como 

encontra-se designado a perícia médica para o dia 07 de Dezembro de 

2018, às 10h50min a ser realizada nas dependências deste Fórum.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114543 Nr: 2857-30.2015.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Fernanda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio José de Assis Filho 

- Procurador do Estado - OAB:, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

I, CPC/2015 JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, CONFIRMANDO a 

liminar deferida para CONDENAR solidariamente o ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICIPIO DE POCONÉ/MT a providenciar a internação 

compulsória para tratamento de desintoxicação em razão da dependência 

química à JANIO ROBERTO DE SOUZA ASSIS, pelo tempo que for 

necessário, de acordo com a indicação médica do paciente, ou outro que 

venha a ser prescrito pela mesma causa (CID-10 F19.2).INTIME-SE e 

CUMPRA-SE COM URGENCIA nos termos da decisão liminar de Ref. 4, sob 

pena de multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 

(trinta mil reais) em caso de descumprimento, a teor do que dispõe o art. 

537 do Código de Processo Civil/2015.CONDENO os Requeridos ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro no porcentual de 20% 

(vinte por cento) com fundamento no artigo 85, §2º, e §19º do Código de 

Processo Civil, nos termos das ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, onde 

entendeu-se ser permitida a condenação do ente federativo em honorários 

advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, diante 

de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição. (STF. 

Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017.) 

Sem custas. 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.: 38724 Nr: 3077-72.2008.811.0028

 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): Ademar Rodrigues do Prado-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - OAB:5.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 Certifico que tendo em vista que decorreu o prazo sem manifestação das 

partes, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora, para no prazo de 

05 dias, se manfiestar nos autos, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128599 Nr: 3590-59.2016.811.0028

 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: Jonas Gimenez Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira da Silva, João Batista da Silva 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Augusto Camilo 

Anchieta - OAB:17.687, Jose Alexandre Rubio de Souza - 

OAB:19.642, Marcelo Augusto Motta Soares - OAB:18.555, Vicente 

Diocles R.Botelho de Figueiredo - OAB:14229-MT][

 Intimar da juntada de ref. 96

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53951 Nr: 229-44.2010.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erzon Domingos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceramica Poconé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4903, RICARDO CORREA MARQUES - OAB:10622/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

Exequente para, querendo, apresentar, no prazo legal, manifestação à 

impugnação à penhora manejada pelo Executado às fls. 163/166.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56514 Nr: 702-30.2010.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Trevisan Freitas-ME, Ricardo Trevisan 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bianchin - 

OAB:11.102/MT, Norberto Otilio Wiegert Junior - OAB:18871/MT

 Nos termos da legislação vigente e Prov. 56/2007, impulsiono o feito a fim 

de intimar a parte executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 854, 

§2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 57542 Nr: 912-81.2010.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Cássia Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora se manifestasse, 

embora devidamente intimada via DJE. Diante disso, impulsiono o feito a fim 

de intimar a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito juntando o requerimento administrativo 

conforme acórdão de ref. 87, adotando as medidas pertinentes, na forma 

do art. 485, §1º do CPC/2015, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147343 Nr: 7681-61.2017.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciele Francisca de Amorim, BdAAdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147343

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106853 Nr: 766-64.2015.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Maria de Arruda Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Tocantins - Unitins, 

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA (EADCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEDSON DE MOURA LIMA - 

Procurador do Estado - OAB:4111

 INTIMAR a parte autora da audiência designada para o dia 23/10/2018 às 

14:00 horas, ref. 67

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56520 Nr: 699-75.2010.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Braga ME, Lucimar Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a penhora negativa, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora a fim de requerer o que de direito, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126970 Nr: 3062-25.2016.811.0028

 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: Gonçalina Lucia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte requerida apresentasse a 

contestação, embora devidamente citada conforme certidão do oficial de 

justiça. Diante disso impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127878 Nr: 3331-64.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alesandro Mendes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007, impulsiono este feito a fim de intimar a 

parte autora para trazer aos autos o resumo da inicial, nos termos do 

artigo 1003, §1º da CNGC, para proceder a citação da parte requerida no 

prazo de 5 (cinco)dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121239 Nr: 1343-08.2016.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldino Rodui ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 CÓDIGO: 121239

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o executado devidamente intimado manteve-se inerte, 

bem como o item 02 da petição de ref. 12, intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo atualizado do débito.

Após, conclusos para análise do pedido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50493 Nr: 2616-66.2009.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Quinto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorrreu o prazo sem que a parte autora se manifestasse, 

embora devidamente intimada via DJE, atraves de seu advogado. Diante 

disso, impulsiono o fieo a fim de intimar a parte autora, pessoalmente 

pessoalmente para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, II, §1º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134967 Nr: 1921-34.2017.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERELUCE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Marques do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 134967

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149067 Nr: 8452-39.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDELINO FRANCISCO DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 
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caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica o 

requerido condenado no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), a ser revertida em prol do 

advogado da parte autora.Transitando em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159188 Nr: 3812-56.2018.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Gentil Correa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural.

Conforme afere-se da certidão de ref.08 a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, deixou de juntar aos autos os documentos que 

comprovasse que a mesma laborou na zona rural, Disciplina o parágrafo 

único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial. Saliento que o 

documento juntado está em nome de terceiro e a Carteira do Sindicato 

Rural sequer possui fotografia.

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito. Sem custas, ante o benefício da AJ que 

ora defiro.

 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.: 150691 Nr: 526-70.2018.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Eudocia Silva de Aquino Nunes

 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:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno 

a parte autora ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação, todavia, declaro os mesmos inexigíveis ante 

o benefício da AJ. P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109396 Nr: 1441-27.2015.811.0028

 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: Ana Domingas da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pela autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que 

fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, 

§8º do CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 

98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez que o autor litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133884 Nr: 1514-28.2017.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferro e Aço Poconé Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, Luciana Povoas Lemos - OAB:7723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 133884

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

Tributária c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Evidênciao 

proposta por FERRO E AÇO POCONÉ LTDA em face do Estado de Mato 

Grosso.

 Conforme afere-se da ref. 17, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, deixou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas judiciais.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito. Sem custas.

 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.: 133680 Nr: 1429-42.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Nogueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 133680

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse c/c 

Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada proposta por 

ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA em face de EDEMAR TOMASI.

 Conforme afere-se da ref. 16, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, deixou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das 
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custas judiciais.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito. Sem custas.

P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 144134 Nr: 5814-33.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva, Luis Vinicius Teles 

Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, James Roosevelt Santos 

Amorim - OAB:15.635/MT, Maykel Quinteiro Duarte Amorim - 

OAB:21538/O

 Intimar o advogado da parte ré Luis Vinicius Teles Padilha, na pessoa de 

Maykel Quintero Duarte Anorim - OAB/MT nº 21.538 e outro, para a 

audiência designada para 15/10/2018, às 16:15 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 44084 Nr: 958-07.2009.811.0028

 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): Aguas de Poconé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELE CECÍLIA DA SILVA 

SANTOS - OAB:25046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:154132/SP

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÓDIGO Nº 44084

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face 

de ÁGUAS DE POCONÉ LTDA, colimando o ajuste do fornecimento e 

cobrança de águas nesta Comarca.

Em fase de Cumprimento de Sentença, observa-se que a obrigação 

imposta na sentença condenatória de fls. 301/302 foi completamente 

satisfeita.

Assim, JULGO EXTINTO o feito na forma do disposto do art. 924, inciso II 

do CPC.

REMETAM-SE os autos à CAA, para as providências necessárias ao 

arquivamento do feito, conforme disposto no Provimento 12/2017-CGJ/MT.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 78592 Nr: 1020-42.2012.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Andre Sarcino de Paula e Silva, Joelita Linhares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubiane de Moraes Serradilha, Pedro Gomes 

da Silva Junior

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELÉM - OAB:15672

 AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR C/C AOÇÃO E GUARDA 

PROVISÓRIA – CÓDIGO Nº 78592

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Processo incluso na Meta 2 do CNJ.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias justificando-as.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 25 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 16358 Nr: 1394-34.2007.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Costa Marques, Salvador da Costa Marques, 

Indalécio da Costa Marques Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Luiz Caldart Arruda - 

OAB:13919/MT, Jasson Borralho Paes de Barros - OAB:9.937/B - 

MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, Luiz 

Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Harry Magalhães - 

OAB:4.960

 PROCESSO DE EXECUÇÃO – CÓDIGO Nº 16358

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

INTIMEM-SE os Executados para, querendo, impugnar à Execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do disposto no art. 523 do CPC/2015.

Decorrido o prazo sem apresentação da Impugnação, o que deverá ser 

certificado pelo Senhor Gestor, ou concordando os Executados com o 

cálculo apresentado pela parte autora, HOMOLOGO desde já o referido 

cálculo.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput do artigo 523, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de Advogado de dez por cento, na forma do disposto no § 1º do referido 

artigo.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 15660 Nr: 686-81.2007.811.0028

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amadio Fernandes Lima 

- OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniéle Cristina de Oliveira - 

OAB:5245

 EXECUÇÃO FISCAL – CÓDIGO Nº 15660

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO o pleito de fls. 88/89.

PROMOVA-SE a consulta ao Banco Central via BACENJUD - 2.0, acerca 

de informação da existência de ativos em nome do Executado, e em 

havendo valores, que seja promovido o bloqueio desses até o valor 

indicado no Relatório de Valores das Dívidas atualizado.
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Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até que 

se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central (art. 512, § 2º do CNGC).

Restando infrutífera a penhora online, PROMOVA-SE consulta aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD, a fim de localizar valores e veículos 

passíveis de penhora registrados em nome da parte executada.

Em sendo positiva a diligência, DETERMINO a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos veículos e/ou valores bastem 

para a quitação do débito, devendo ser procedida à penhora dos mesmos 

mediante termos nos autos, INTIMANDO-SE a parte Executada para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Efetuadas as providências acima, INTIME-SE a parte Exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 16352 Nr: 1383-05.2007.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janes Vicência Rondon Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludegero Vieira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barbato da Silva - 

OAB:9633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Cristovão de 

Assis - OAB:16738/MT, Washington Siqueira Barbosa - 

OAB:3.209/MT

 AÇÃO DE INVENTÁRIO – CÓDIGO Nº 16352

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Processo incluso na Meta 2 do CNJ.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

Da análise detida dos autos verifico a dificuldade de entendimento entre os 

herdeiros e a inventariante, bem como a dificuldade de compreensão dos 

mesmos quanto a necessidade de recolhimento de impostos, etc.

Assim, considerando o disposto no art. 139, inciso V do CPC, DETERMINO 

que seja designada Audiência para tentativa de conciliação entre as 

partes.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 5536 Nr: 226-36.2003.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Alves do Rosário Nunes, Maria Zenir Alves do 

Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Pinto de Queiroz, Creusa 

Pinto de Queiroz, Pedro Jorge Pinto de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Cesar Mesquita - 

OAB:5036/MT

 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEN”

CÓDIGO Nº 5536

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Processo incluso na Meta 2 do CNJ.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

Sobre o pleito de fls. 279, MANIFESTE-SE o Espólio de Antônio Pinto de 

Queiroz e outros, no prazo de 10 (dez) dias.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 80223 Nr: 1480-29.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creunice de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Souza da Silva, ESTADO DE MATO 

GROSSO, Municipio de Poconé -MT

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

 CÓDIGO Nº 80223

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

Quanto ao retorno dos autos, DÊ-SE vista aos Requeridos para 

manifestação no prazo legal.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 42750 Nr: 586-58.2009.811.0028

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdS, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdO

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data faço a intimação da parte autora acerca do r. 

despacho de ref. 103. Nada mais. Paulo pedro Francisco dos Santos - 

Técncico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 80223 Nr: 1480-29.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creunice de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Souza da Silva, ESTADO DE MATO 

GROSSO, Municipio de Poconé -MT

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

 CÓDIGO Nº 80223

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

Quanto ao retorno dos autos, DÊ-SE vista aos Requeridos para 

manifestação no prazo legal.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 9646 Nr: 502-96.2005.811.0028

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo Rufino da Silva, Adriana Pereira Gomes e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firmino Rufino da Silva, Maria Antonia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO DE INVENTÁRIO – CÓDIGO Nº 9646

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

INTIMEM-SE os Requerentes para, no prazo de 10 (dez) dias, promoverem 

a juntada das Certidões Negativas de Débito obtidas junto à SEFAZ-MT 

(IPVA/ICMS) e PGE-MT, com fundamento no disposto nos artigos 654 do 

CPC e 192 do CTN, quanto ao recolhimento do imposto apurado no 

presente inventário.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 82819 Nr: 2077-95.2012.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Claudia Taques Cortez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, Marcelo Michel Assis Magalhães - 

OAB:91045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Pellizzari - 

OAB:13831

 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CÓDIGO Nº 82819

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

RECOMENDO ao Senhor Gestor que se abstenha da remessa de 

processos ao Gabinete sem a devida conclusão, a teor do disposto no art. 

333 da CNGC.

DEFIRO o pleito de fls. 178/180.

INTIME-SE a Requerida, por meio de seu Advogado, a fim de que proceda 

com a devolução voluntária do veículo Marca Chevrolet, Prisma Maxx, ano 

2006, cor branca, placa KAE1311, no prazo de 05 dias, sob pena de multa 

diária.

 DETERMINO que, não sendo cumprida a obrigação no prazo legal, deverá 

ser expedido Mandado de Busca e Apreensão em relação ao veículo 

objeto da demanda.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Poconé/MT, 24 de Setembro de 2018.

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 46536 Nr: 1554-88.2009.811.0028

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, Jaqueline da Silva Albino - OAB:5988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC/2015, para condenar a parte requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 36.960,00 (trinta e seis mil e novecentos reais) a parte 

autora, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o ajuizamento da 

ação e juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento.Condeno o 

município ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios do patrono do adverso, que ora arbitro em 10% 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 3.º, incisos I, do Código de 

Processo Civil. P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019315-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

MARIA PEDRINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011039-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO D RENEGOCIACAO DE DEBITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Correspondência devolvida

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018670-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

GERALDA BERNARDES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

16:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018723-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

PLINIO MARCOS MULLER LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLAUDIA PATRICIA SALGADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000773-68.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ADEMIL BENEDITO DE 
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OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de pedido AÇÃO DE 

REPETIÇÃO INDEBITA C/C MEDIDA LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por ADEMIL BENEDITO DE 

OLIVEIRA, em face do BANCO CRUZEIRO DOS SUL S.A. Há documentos 

acostados nos autos, ID 13176212, sentença do processo 

1071548-40.2015.826.0100 que decretou a falecia do Bando Cruzeiro do 

Sul S.A. Corroborando com a informação existe um ato presidente n. 1230 

a 1235, de 14 de setembro de 2012 do Banco Central, decretando 

liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul. A Lei dos juizados 

especiais, Lei n. 9099/95, em seu artigo 8º, descreve quem poderá NÃO 

poderá figurar como parte: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

(grifo nosso) Há documentos acostados nos autos, ID 13176212, 

sentença do processo 1071548-40.2015.826.0100 que decretou a falecia 

do Bando Cruzeiro do Sul S.A. Corroborando com a informação existe 

atos presidente n. 1230 a 1235, de 14 de setembro de 2012 do Banco 

Central, decretando liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a pretensão 

posta no pedido inicial não comporta acolhimento, por ser uma das partes 

massa falida e a via processual escolhida não ser a correta. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da pretensão posta na inicial, por 

consequência, EXTINGUE-SE o feito sem resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 51, IV da lei 9.099/95. REVOGO a liminar deferida no ID 

11188902. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-07.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA MATA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, INTIME-SE o reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresente o atual endereço do requerido, sob pena de extinção. Decorrido 

prazo supra sem manifestação, CONCLUSOS. Às providências 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-07.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA MATA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017349-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

CATARINA JUSTINA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017349-51.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CATARINA JUSTINA DE 

MORAES REQUERIDO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA 

LTDA - EPP Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE ATO ILITICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

proposta por CATARINA JUSTINA DE ORAES em desfavor de DU-CEU 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte reclamante. 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 aos réus fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, 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. Narra a inicial que a 

parte requerente foi surpreendida ao ter seu cadastro negado devido a 

restrição inserida em seu nome, referente ao débito no valor de R$ 260,00 

(duzentos e sessenta reais) inserido em 28/04/2015. Pleiteia a declaração 

da negativa de débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral. No entanto, a parte requerida, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da relação jurídica entre as 

partes, juntando provas robustas que indicam a existência e a validade do 

negócio jurídico, acostou o “termo de entrega de mercadorias” – termo 

este com todos os dados pessoais da parte requerente, bem como com 

sua assinatura no final. Esclareceu que a divida foi originada pela 

aquisição de mercadorias de moda intima através do vendedor externo de 

nome Vanderlei, no total de R$ 481,00 com vencimento em 26/11/2014. 

Que efetuou o pagamento parcial de R$ 221,00 restando o valor em aberto 

de R$ 260,00. Não havendo a responsabilização de reparação em danos 

morais, já que houve a aquisição dos produtos de forma lícita. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos 

tendo em vista restou demonstrado a utilização dos serviços, a 

negativação foi lícita em razão da inadimplência parcial dos produtos. Por 

tais motivos a cobrança é lícita. A parte requerente não impugnou a 

contestação e o documento apresentado pela requerida. Com efeito, não 

há configuração de danos morais em razão da negativação ter ocorrido no 

exercício legal do direito. Em análise acurada às provas acostadas aos 

autos, não restou comprovada a prática da litigância de má-fé pela 

Requerente. O simples fato do processo ser julgado improcedente, não 

configura litigância de má-fé. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fulcro no art. 487, I 

do CPC. Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito. 

REVOGO a liminar deferida nos autos no ID 8590044. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012231-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

MARIA VALI MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012231-60.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA VALI MACEDO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Trata-se de reclamação cível onde a parte 

autora alega que seus serviços de telefonia e internet foram suspensos 

sem que houvesse qualquer debito junto a reclamada. A promovida aduziu 

que a demanda merece ser julgada improcedente, haja vista que não 

houve danos de sua parte que pudesse ofender o patrimônio da autora. É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 
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O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder. ” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. REJEITO a preliminar arguida, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova complexa, conforme pretende a 

reclamada. Outrossim, verifico que suscitando a preliminar, a reclamada 

não especificou qual ou quais provas pretende, por isso o pedido é 

indevido. Vencida a preliminar, passo, pois, à análise do mérito. A 

demanda merece a procedência, uma vez que a parte autora logrou 

demonstrar o regular pagamento dos serviços junto a reclamada. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra 

que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Portanto, não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável. Verifico o aborrecimento, o 

desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que 

sentiu ferida no seu direito de cidadã e consumidora, pois teve de suportar 

a suspensão/cancelamento dos serviços de TV por assinatura mesmo em 

condição de adimplente. Portanto, comprovado a responsabilidade da 

empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a 

liminar outrora concedida, REJEITO a preliminar de mérito suscitada e, no 

mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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JOSE BENEDITO DE ARRUDA MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000526-53.2018.8.11.0028. EXEQUENTE: VICENTE FALCAO DE ARRUDA 

EXECUTADO: JOSE BENEDITO DE ARRUDA MARTINS Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de ação de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA DE ARRESTO proposta por VICENTE FALCÃO 

DE ARRUDA em face de JOSE BENEDITO DE ARRUDA MARTINS 

Compulsando os autos, verifica-se no ID 14284027, pedido de desistência 

formulado pelo exequente, através de seu advogado, em razão da 

quitação total débito. Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo 

único do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012156-21.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LAURA MARIA DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 
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Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

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 
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da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 21 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010570-17.2015.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

PENHA REQUERIDO: OI S.A Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos 

de Declaração Cível (Num. 8499491 pág. 1/2) manejado contra a sentença 

derradeira de evento Num. 8499474 pág. 1/3, na forma do art. 48, da Lei 

nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da sentença guerreada, o 

que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o 

eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios 

não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao 

aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 

contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 

163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, 

claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das referidas 

exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a devolução da 

matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. Dessarte, não 

se presta os embargos para “o reexame de matéria sobre a qual a decisão 

embargada havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do 

resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste entendimento a 

jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, 

CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO 

ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Ainda, 

ressalto que a fundamentação dos presentes embargos é estranha aos 

autos, reforçando a hipótese do seu não cabimento. 7. Ante ao exposto, 

por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no recurso 

interposto, pretender claramente a parte reclamada a reforma da sentença 

por via ilegítima, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. 

Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-45.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO LUIZ (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO (ADVOGADO(A))

CICERO NOBRE CASTELLO (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. 

Não havendo requerimentos no prazo de 15 dias, ao arquivo com baixas. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012340-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE AMORIM (REQUERENTE)

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

16:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-45.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 487 de 527



LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANGELA NATALINA CORREA LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Considerando tratar-se de demanda envolvendo 

empresa em recuperação judicial, SUSPENDO O TRÂMITE do processo em 

razão do REsp. 1.525.174-RS, bem como da recente decisão proferida 

pela 7ª Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro na Ação 

de Recuperação Judicial, processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, a qual 

deferiu a suspensão das ações e execuções das demandas envolvendo 

a OI S/A por mais 180 dias. Anoto que o Ofício nº 576/2017 do Presidente 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Des. Rui Ramos Ribeiro, 

igualmente, determinou a suspensão em todo o estado em consonância 

com o ato decisório supracitado. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-52.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOADILSON TOMAS MARTINS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASIL TELECON (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Considerando tratar-se de demanda envolvendo 

empresa em recuperação judicial, SUSPENDO O TRÂMITE do processo em 

razão do REsp. 1.525.174-RS, bem como da recente decisão proferida 

pela 7ª Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro na Ação 

de Recuperação Judicial, processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, a qual 

deferiu a suspensão das ações e execuções das demandas envolvendo 

a OI S/A por mais 180 dias. Anoto que o Ofício nº 576/2017 do Presidente 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Des. Rui Ramos Ribeiro, 

igualmente, determinou a suspensão em todo o estado em consonância 

com o ato decisório supracitado. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOUGLAS CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Considerando que o reclamante juntou comprovante 

de residência de pessoa estranha aos autos, intime-se o mesmo para 

comprovar o vínculo com o titular da unidade consumidora, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014458-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LEOCIL FRANCISCO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014458-23.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LEOCIL FRANCISCO GOMES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010777-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

HERMINIA DE PAULA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010777-45.2017.8.11.0028 REQUERENTE: HERMINIA DE PAULA CORREA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento 

e decido Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA proposta 

por HERMINIA DE PAULA CORREA em face do BANCO LOSANGO S.A 

(BANCO MULTIPLO). A parte requerente, através de seu advogado, 

manifestou pela desistência do processo (Id 9044858). Nos termos do 

texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013868-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA MARIA DE ASSIS E SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA EDMY TAPIA DE MALHEIROS (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 8013868-46.2017.8.11.0028 REQUERENTE: TAISA 

MARIA DE ASSIS E SILVA REQUERIDO: CARLA EDMY TAPIA DE 

MALHEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355 do Novo Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. As partes efetuaram composição amigável, 

conforme consta nos autos (id 8634579), e em audiência de conciliação 

requerida por este juízo, confirmaram a veracidade deste, bom como 

reiteraram o pedido de homologação do acordo. Ante o exposto, opino 

pela homologação do acordo firmado pelas partes para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, pela extinção do feito com resolução do mérito. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000850-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DOLLA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000850-47.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOSIANE DOLLA BORGES Nos termos dos artigos 320 e 321 

do NCPC, determino por derradeiro a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim 

de comprovar a mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi 

entregue no endereço do demandado (fl. 07), sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000765-61.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS (AUTOR(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000783-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

HONORATA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000062-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. K. D. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. N. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do curador especial o Doutor Itiel Gomes Costa, 

OAB/MT n. 21.499, para apresentar contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000120-36.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. M. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. M. (ADVOGADO(A))

J. C. D. N. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do curador especial o Doutor Tiago da Silva 

Machado, OAB/MT n. 17908, que deverá ser intimado da nomeação e para 

apresentar contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000807-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES REGO DE PAULA (AUTOR(A))

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora para no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000896-36.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DANIELLI SOUZA DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA SILVA FARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000896-36.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

REGINALDO DA SILVA FARIA Tendo em vista a ausência de recolhimento 

das custas processuais (fl. 02), intime-se a parte autora para providenciar 

o necessário ao cumprimento do ato. Nada sendo providenciado, 

devolva-se a missiva com as homenagens e as baixas necessárias. Caso 

seja recolhidas as custas necessárias, cumpra-se conforme requerido. 

Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000895-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA DA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

DJALMA DA SILVA ROCHA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TRACTORTEM DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO DE PECAS PARA 

TRATORES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO M COIMBRA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000895-51.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: TRACTORTEM DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO DE PECAS 

PARA TRATORES LTDA REQUERIDO: PABLO M COIMBRA - ME Tendo em 

vista a ausência de recolhimento das custas processuais (fl. 02), 

intime-se a parte autora para providenciar o necessário ao cumprimento 

do ato. Nada sendo providenciado, devolva-se a missiva com as 

homenagens e as baixas necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000457-25.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON VIEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000457-25.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): GERSON VIEIRA DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora 

pleiteia a concessão do benefício de pensão por morte rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia previdenciária 

apresentou contestação. Impugnação pag.14. Vieram-se os autos 

conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes 

de análise, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a 

comprovação do tempo de efetivo exercício de atividade rural no período 

de carência necessário do falecido e a condição de dependência da parte 

autora. Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pela 

parte autora, frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da 

hora e local da audiência designada. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 12h45mim (horário oficial 

do estado de mato grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes 

apresentarem o rol de testemunhas. Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000412-21.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANAIDES DIAS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora 

pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em 

face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Impugnação na página 13. 

Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de outubro de 2018, às 13h15mim (horário oficial do estado de mato 

grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000415-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000415-73.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIO ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora 

pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em 

face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Impugnação na página 15. 

Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de outubro de 2018, às 13h30mim (horário oficial do estado de mato 

grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000451-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

NARCISO PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000451-18.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NARCISO PEREIRA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora 

pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em 

face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Impugnação na página 10. 

Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de outubro de 2018, às 14h00mim (horário oficial do estado de mato 

grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000412-21.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANAIDES DIAS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora 

pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em 

face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Impugnação na página 13. 

Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de outubro de 2018, às 13h15mim (horário oficial do estado de mato 

grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000415-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000415-73.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIO ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora 

pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em 

face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Impugnação na página 15. 

Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de outubro de 2018, às 13h30mim (horário oficial do estado de mato 

grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000442-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

ADIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000442-56.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ADIMAR RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que 

a parte autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por 

idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a 

autarquia previdenciária apresentou contestação. Impugnação na página 

14. Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de outubro de 2018, às 13h45mim (horário oficial do estado de mato 

grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000451-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

NARCISO PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000451-18.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NARCISO PEREIRA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora 

pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em 

face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Impugnação na página 10. 

Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de outubro de 2018, às 14h00mim (horário oficial do estado de mato 

grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

MARIA DIVINA LEONEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000931-93.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DIVINA LEONEL DE SOUZA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, 

nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se 

extrai da própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdenciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000452-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000452-03.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte 

autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Impugnação na página 17. 

Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de outubro de 2018, às 14h15mim (horário oficial do estado de mato 

grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-18.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

S A DE FARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010070-18.2016.8.11.0059. REQUERENTE: S A DE FARIA - ME 

REQUERIDO: NOVA CASA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

Quanto ao retorno do Ar anexado nos autos, manifeste-se a parte autora, 

no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, 

tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-53.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

D. C. DE ABREU - PECAS E SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010100-53.2016.8.11.0059. REQUERENTE: D. C. DE ABREU - PECAS E 

SERVICOS - ME REQUERIDO: ANTONIO CARLOS LIMA Quanto ao 
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endereço atualizado da parte requerida, manifeste-se a parte autora, no 

prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, 

tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-75.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

D. C. DE ABREU - PECAS E SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010105-75.2016.8.11.0059. REQUERENTE: D. C. DE ABREU - PECAS E 

SERVICOS - ME REQUERIDO: SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA Quanto ao 

endereço atualizado da parte requerida, manifeste-se a parte autora, no 

prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, 

tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-07.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR BATISTA ABEZERRIL (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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000885-07.2018.8.11.0059. REQUERENTE: EDIMAR BATISTA ABEZERRIL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Considerando a necessidade de comprovação do 

atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 

e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por intermédio do advogado, 

para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o 

vínculo que possui com o terceiro descrito no comprovante de endereço, 

devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro documento 

comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento de firma na 

declaração de residência juntada nos autos, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-11.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

S A DE FARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANTAS & MATARAN LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010064-11.2016.8.11.0059. REQUERENTE: S A DE FARIA - ME 

REQUERIDO: DANTAS & MATARAN LTDA - ME Quanto ao endereço 

atualizado da parte requerida, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, tornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-85.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANA CARMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000119-85.2017.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: POLLYANA CARMO DOS SANTOS Quanto ao teor da 

certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-93.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000112-93.2017.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: YARA SILVA SANTOS Quanto ao teor da certidão retro, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, tornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-84.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA DOS REIS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000132-84.2017.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: VALQUIRIA DOS REIS SILVA Quanto ao teor da certidão 

retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-50.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HAUNY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ZOO VAREJO DIGITAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8009999-50.2015.8.11.0059. REQUERENTE: HAUNY RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: ZOO VAREJO DIGITAL LTDA Trata-se de cumprimento de 

sentença proposta por Hauny Rodrigues Pereira em face de Zoo Varejo 

Digital LTDA, já qualificados nos autos. Compulsados os autos, verifica-se 

que a empresa executada peticionou no feito requerendo seja decretada a 

nulidade processual desde a citação, sob alegação de que os autos 

deveriam ter sido arquivados ante a ausência do autor na primeira 

audiência. Além disso, afirmou a existência de cerceamento de defesa, 

visto que não foi intimada para apresentação da defesa, após a realização 

da audiência de conciliação, eis que teria ficado aguardando intimação 

para comparecimento a audiência de instrução e julgamento e, a partir 

desta solenidade, apresentaria sua defesa nos autos. Por fim, pugnou, 

ainda, pela nulidade da intimação da sentença. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, não há que se falar em arquivamento do feito, pela ausência 

do requerente na primeira audiência de conciliação, porque o autor não foi 

intimado da referida solenidade, razão pela qual corretamente foi 

redesignada nova audiência de conciliação. Sobre a nulidade de citação, 

verifica-se que não merece prosperar, na medida em que a parte 

requerida foi devidamente citada, via correio, inclusive compareceu 

preposto na audiência de conciliação, anexando carta de preposição. 

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento 

antecipado da lide, tem-se que, caso não haja acordo, a parte requerida 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso), razão pela qual incabível falar em cerceamento 

de defesa. Em relação à falta de intimação da sentença, observa-se que 
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foi decretada a revelia da parte requerida, de modo que a jurisprudência é 

iterativa no sentido de ser desnecessária a intimação do revel da 

sentença, começando a fluir o prazo recursal a partir da publicação da 

sentença em cartório. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO DA CONTAGEM DO 

PRAZO RECURSAL PARA RÉU REVEL. REGISTRO DA SENTENÇA EM 

CARTÓRIO. EXTEMPORANEIDADE DO APELO RECONHECIDA. (...) 2. É 

assente neste STJ o entendimento de que, nos termos do artigo 322 do 

Código de Processo Civil, o prazo recursal para o revel corre a partir da 

publicação da sentença em cartório, independentemente de sua intimação. 

(...).” (STJ, REsp 1027582/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 05/11/2008, DJe 11/03/2009). POSTO ISSO, sem mais 

delongas, INDEFIRO o pedido de decretação de nulidade processual 

formulado pela parte executada e DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte 

executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor 

da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz 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. Após o processamento da ordem perante as instituições 

financeiras, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que 

procedam às intimações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12610 Nr: 360-12.2011.811.0019

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Custódio Mota, Estefane Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Horizonte do Norte-MT, 

representado por Silvano Pereira Neves, Divina Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICARDO BARELA IORI 

- OAB:18438/O, PATRÍCIA QUESSADA MILAN - OAB:7131, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT, Tiago França Cabral - 

OAB:11584/MT, Toni Fernandes Sanches - OAB:19.529-MT, TONI 

FERNANDES SANCHES - OAB:19529/O

 Verifica-se no verso de fl.709 certidão de intimação da requerida Divina 

Rodrigues de Jesus, porém, a certidão de publicação de expediente esta 

em nome de advogados diversos. Assim, com o devido cadastro, Intimo a 

requerida Divina Rodrigues de Jesus, através de sua advogada, para 

apresentar alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2214 Nr: 42-20.1997.811.0019

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilmar Antonio Schuck

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Verifica-se juntada de petição (fls.254/255) pugnando pela juntada de 

procuração. Ocorre que, o documento não acompanhou a petição. Assim, 

intimo os advogados da parte embargada para que junte aos autos a 

referida procuração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 2345-69.2018.811.0019

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sigfrido Albino Erbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No que tange ao pleito de tutela de urgência, entendo que sua análise 

deverá ser postergada para quando da chegada do laudo pericial e 

manifestação das partes. Com efeito, visando dar regular processamento 

ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a Recomendação n.º 

1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar aos 

Juízes Federais e aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou 

acidentária, nas ações judiciais que visem à concessão de benefícios de 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam 

de prova pericial médica, que:I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, 

possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal;III - priorizem a concentração das perícias, 

viabilizando a participação da assistência técnica das partes;IV - também 

ao despachar a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer 

juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos 

presentes autos que o direito discutido reveste-se de natureza 

indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a impossibilidade de 

autocomposição entre as partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 

334, do Código de Processo Civil.Assim, desde já, pelos fundamentos 

alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, 

o Dr. DANILO DA SILVA GUERRA, CRM/MT nº 8075, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43854 Nr: 2344-84.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10914, 

Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se à p. 10 que a parte autora não é 

alfabetizada e, tendo em vista não constatar existência de procuração 

pública ou particular outorgada mediante instrumento sem as assinaturas à 

rogo nos presentes autos, nos termos do artigo 76 do CPC, INTIME-SE a 

advogada da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos procuração outorgada mediante instrumento público, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 76, §1º, I c.c 320 e 321, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Nesses termos já decidiu o Conselho Nacional de Justiça:

 PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO 

PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE.

1. Não se mostra razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa 

analfabeta para atuação de advogado junto à Justiça do Trabalho seja 

somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código Civil) 

prevê forma menos onerosa e que deve ser aplicada analogicamente ao 

caso em discussão.

2. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente para 

recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que adote 

providências no sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do 

Provimento 05/2004, de modo a excluir a exigência de que a procuração 

outorgada por analfabeto o seja somente por instrumento público.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 

0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar Amorim - 102ª Sessão - j. 
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06/04/2010 ).

Após, venham os autos conclusos para deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25368 Nr: 649-03.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para indicar os dados 

necessários para a expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39941 Nr: 211-69.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magson Viola Soares da Silva, Macson 

Rodrigues, Pablo Henrique Nascimento Bernardino, Wellington Affonso 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18563, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 (...) In casu, analisando os autos com a devida e necessária acuidade, 

verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática 

desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela 

qual INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões 

preventivas/liberdades provisórias, uma vez que não deixou de subsistir 

os pressupostos/requisitos autorizadores. Consequentemente, por ora, 

MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA tal como foi lançada.Ciência ao 

Ministério Público e as Defesas técnicas.Cumpra-se, integralmente a 

decisão retro.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39198 Nr: 3103-82.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helenice Romero Benites, Aldo Arnaldo 

Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 Certifico que cadastrei equivocadamente a Dra. Márcia Campos Luna, 

posto que, conforme decisão de ref.31, o advogado nomeado é o Dr. 

DANILO TENÓRIO DOS SANTOS, OAB-MT sob o nº 23996-0. Assim, 

procedo a regularização no Sistema Apolo, intimando a Dra. Márcia 

Campos de Luna acerca do equívoco, para desconsiderar a intimação e o 

Dr. Danilo Tenório dos Santos acerca da referida nomeação, conforme 

decisão de ref. 31, para apresentação de defesa prévia no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38689 Nr: 2887-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Souza, E.B. AGRO 

INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do exequente na pessoa de seus advogados para 

manifestarem no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43853 Nr: 2343-02.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de uma Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural 

proposta por ANTÔNIO RAMOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, à primeira vista, não foi possível 

vislumbrar nos autos elementos que evidenciassem o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Em que pese à natureza alimentar do 

benefício pleiteado, necessário se faz considerar que a sua concessão 

em caráter antecipado precisa estar lastreada em robusto conjunto 

fático-probatório, sob pena de acarretar indevido desequilíbrio econômico 

no sistema securitário.

In casu, ao menos no presente momento, não restou demonstrado de 

maneira robusta os requisitos supracitados, posto que a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise do direito ora pleiteado.

 Desse modo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

Requerente, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus.

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de auto composição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Caso a requerida apresente contestação, intime-se a autora para 

apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43852 Nr: 2342-17.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadir Andre Kenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de uma Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural 

proposta por SADIR ANDRÉ KENES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, à primeira vista, não foi possível 

vislumbrar nos autos elementos que evidenciassem o perigo de dano ou o 
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risco ao resultado útil do processo. Em que pese à natureza alimentar do 

benefício pleiteado, necessário se faz considerar que a sua concessão 

em caráter antecipado precisa estar lastreada em robusto conjunto 

fático-probatório, sob pena de acarretar indevido desequilíbrio econômico 

no sistema securitário.

In casu, ao menos no presente momento, não restou demonstrado de 

maneira robusta os requisitos supracitados, posto que a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise do direito ora pleiteado.

 Desse modo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

Requerente, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus.

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de auto composição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Caso a requerida apresente contestação, intime-se a autora para 

apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43851 Nr: 2341-32.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice do Prado Anzoategui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No que tange ao pleito de tutela de urgência, será analisada na 

sentença, conforme requerido pela parte autora, até porque, a requerente 

encontra-se com o benefício de auxílio-doença ativo.No mais, visando dar 

regular processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que:I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil.Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. RICARDO 

SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404, com endereço profissional no PSF 

URBANO, Centro, CEP: 78560-000, Porto dos Gaúchos/MT (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27061 Nr: 1255-31.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Bergamin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS, Jéssica Rodrigues de Souza - OAB:22.870-0/MT

 Vistos.

Inicialmente, considerando o devido transito em julgado da sentença penal, 

bem como a inexistência de prescrição retroativa, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando para o juízo da 

execução penal que esteja o réu submetido, para fins de consolidação e 

somatória com as demais guias de execução, se houver;

b) Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no 

artigo 15, inciso III, da CF;

c) Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 

pertinentes.

d) Cumpra a escrivania o disposto no Código de Normas da douta 

Corregedoria-Geral de Justiça.

No mais, DEFIRO o pedido formulado pela causídica Dra. Rejanne Ciliato 

Coutinho, OAB/MT 20320, uma vez que regularmente nomeada, de modo 

que FIXO/RATIFICO os honorários em 1,5 URH, devendo a i. Secretaria 

deste juízo expedir a respectiva certidão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40458 Nr: 443-81.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por NILSON 

MARTINS DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.

Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita e indeferida, bem 

como nomeado perito médico para detectar possível incapacidade para o 

trabalho.

Laudo pericial em ref. 17.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.
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Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43850 Nr: 2340-47.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Marcondes de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de uma Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural 

proposta por Zilda Marcondes de Oliveira, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, à primeira vista, não foi possível 

vislumbrar nos autos elementos que evidenciassem o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Em que pese à natureza alimentar do 

benefício pleiteado, necessário se faz considerar que a sua concessão 

em caráter antecipado precisa estar lastreada em robusto conjunto 

fático-probatório, sob pena de acarretar indevido desequilíbrio econômico 

no sistema securitário.

In casu, ao menos no presente momento, não restou demonstrado de 

maneira robusta os requisitos supracitados, posto que a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise do direito ora pleiteado.

 Desse modo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

Requerente, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus.

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de auto composição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de produção de provas formulado pela parte autora na 

inicial, dentre elas a testemunhal.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer 

manifestação, os autos retornarão à secretaria automaticamente.

Caso a requerida apresente contestação, intime-se a autora para 

apresentação de impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41370 Nr: 916-67.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 DECLINÍO DE COMPETÊNCIA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – instaurado em desfavor de FRANCISCO DE CARVALHO, pela 

prática dos delitos constantes na guia de execução penal acostada aos 

autos.

Intimada, a defesa técnica reiterou o pedido de designação de audiência 

admonitória nesta Comarca, ao argumento de que o apenado está 

residindo em Juína e trabalhando em uma fazenda da região de Juara/MT, 

inclusive pugnou pela deprecação dos atos de fiscalização do 

cumprimento da reprimenda – ref. 24.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

De início, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa técnica do apenado, 

diante da patente incongruência com o procedimento aplicável a espécie, 

sobretudo porque o processo execucional acompanha o condenado para 

a fiel e integral efetivação das disposições da sentença, bem como 

harmônica integração social – LEP, art. 1°.

 Ademais, sabe-se que o recuperando está cumprimento a sanção penal 

no regime aberto, razão pela qual, a anuência do juízo destinatário é 

dispensável, nos termos do art. 1.440, §4º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial.

Destarte, considerando que a competência em sede de Execução Penal é 

do juízo do local onde se encontra residindo o reeducando, ante a 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização, e tendo em vista a 

demonstração idônea acerca da residência do apenado, determino a 

remessa da presente guia de recolhimento à Comarca de Juína/MT, na 

forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa técnica.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44074 Nr: 2434-92.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GO Agro Fertilizantes Comércio de Insumos 

Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO TUTELA 

CAUTELAR ANTECEDENTE DE URGÊNCIA movida por DANIEL VIAN em 

desfavor de GO AGRO FERTILIZANTES E COMÉRIO DE INSUMOS, ambos 

devidamente qualificados.

À ref. 5 consta pedido do autor de extinção do feito, uma vez que a parte 

requerida retirou o protesto realizado.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Sem maiores delongas, constatado o desinteresse da parte na 

continuidade do processo, resta tão somente ao magistrado a via da 

extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque em que 

pese a incidência do princípio do impulso oficial, há atos processuais que 

são de competência privativa das partes e que, portanto, não podem ser 

supridas pelo juízo.

Ademais, registro, por oportuno, que o interesse processual é um dos 

pressuposto processuais (Antigo CPC – condição da ação), e sem ele o 

processo não pode se desenvolver regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sem custas remanescente.

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-44.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

AMANDA ALBERTINI COLET (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-23.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FIORELLI JUNIOR (EXEQUENTE)

NILTON FLAVIO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY ROBERT KRIEGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos. Considerando o pedido de penhora online formulado pela parte 

exequente ante a inércia do executado, pois este mesmo devidamente 

citado não efetuou a quitação da dívida, e em nada requereu, portanto, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar o valor 

atualizado da execução. Após, torne o processo concluso para ulteriores 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito 

em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010065-19.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos. Considerando a manifestação da parte exequente de ID 14981074, 

proceda-se ao pagamento da presente execução com a devida expedição 

de precatório. No mais, cumpra-se a sentença de ID 10777629. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Expeça-se o necessário. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010031-10.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (ADVOGADO(A))

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Diante da 

juntada do cálculo do RPV pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

intimo as partes para que, no prazo de 05 dias, caso queiram, manifestem 

nos autos. Porto dos Gaúchos/MT, 25 de setembro de 2018 .

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000060-23.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Diante da 

juntada do cálculo pelo Departamento Auxiliar da Presidência, intimo as 

partes para que, no prazo de 05 dias, caso queiram, manifestar nos 

autos.. Porto dos Gaúchos/MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-09.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM (EXEQUENTE)

DEYVID NEVES DELBOM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Diante da juntada 

do cálculo pelo Departamento Auxiliar da Presidência, intimo as partes 

para que, no prazo de 05 dias, caso queiram, manifestar nos autos. 

PORTO DOS GAÚCHOS, 25 de setembro de 2018 TANIA ANDRADE 

GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-91.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM (ADVOGADO(A))

DEYVID NEVES DELBOM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Diante da 

juntada do cálculo pelo Departamento Auxiliar da Presidência, intimo as 

partes para que, no prazo de 05 dias, caso queiram, manifestar nos autos. 

Porto dos Gaúchos/MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000018-71.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

MONICA DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Diante da juntada 

do cálculo pelo Departamento Auxiliar da Presidência, intimo as partes 

para que, no prazo de 05 dias, caso queiram, manifestar nos autos. 

PORTO DOS GAÚCHOS, 25 de setembro de 2018 GUISELA ISERNHAGEN 

TONHOLO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000018-71.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

MONICA DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Diante da juntada 

do cálculo pelo Departamento Auxiliar da Presidência, intimo as partes 

para que, no prazo de 05 dias, caso queiram, manifestar nos autos. 

PORTO DOS GAÚCHOS, 25 de setembro de 2018 GUISELA ISERNHAGEN 

TONHOLO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-60.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Diante da 

juntada do cálculo pelo Departamento Auxiliar da Presidência, intimo as 

partes para que, no prazo de 05 dias, caso queiram, manifestar nos autos. 

Porto dos Gaúchos/MT, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000037-77.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Diante da 

juntada do cálculo pelo Departamento Auxiliar da Presidência, intimo as 

partes para que, no prazo de 05 dias, caso queiram, manifestar nos autos. 

Porto dos Gaúchos/MT, 25 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-08.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos. Trata-se de ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação da Tutela, sendo 

deferida a tutela provisória para excluir o nome da parte reclamante do 

banco de dados do SPC e SERASA na decisão de ID 14301124. Eis o 

resumo do necessário, até mesmo porque é dispensado o relatório, 

conforme permissivo contido no art. 38 da Lei nº 9.099/1995. 

Compulsando os autos denoto que foi designada audiência de conciliação 

para o dia 24 de agosto de 2018. Em razão disso, a promovente foi 

intimado na pessoa de seu advogado constituído nos autos (ID 14077876). 

Todavia, apesar de devidamente intimado através de seu advogado 

constituído nos autos, a promovente não compareceu à audiência de 

conciliação designada, tampouco apresentou qualquer justificativa, 

conforme termo de audiência acostado nos autos (id. 15278651). 

Destarte, a parte promovente não justificou a sua ausência na audiência 

de conciliação, sendo a sua presença obrigatória. Desse modo, o 

processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o art. 51 da Lei nº 

9.099/1995: 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. Ainda, a teor do disposto no Enunciado nº 28 do FONAJE, é 

necessária a condenação do promovente em custas e despesas 

processuais, contudo, suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 05 

anos, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98 e 

seguintes do CPC. Ex positis, valendo-se do que dispõe a Lei 9.099/1995, 

em seu art. 51, inciso I, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com a condenação da parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 

anos, face ser beneficiário da justiça gratuita. Outrossim, revogo a tutela 

de urgência outrora deferida. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com 

baixa e comunicações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em Cumulação.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 026/2018-DFA Excelentíssima DoutoraJANAÍNA CRISTINA 

DE ALMEIDA, Meritíssima Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca 

de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;CONSIDERANDO a Portaria nº 429/2017-C. ADM que 

institui o Marco Regulatório estabelecendo normas gerais sobre a 

administração do patrimônio – bens móveis e imóveis – do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso;CONSIDERANDO a necessidade de realização 

do inventário patrimonial no âmbito da Comarca;RESOLVE:Art. 1º - 

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem, sob 

presidência do primeiro, a Comissão Permanente de Inventário Físico 

Contábil – CIPF, no âmbito desta Comarca:- José Ivanilson Vieira Campos, 

Gestor Geral, matrícula 8159;Guiamar Queiroz de Assis, Gestor 

Administrativo III, matrícula 2326;- Magali Maria Spada Furlan, Analista 

Judiciário, matricula 5233.Art. 2º - REVOGAR as disposições 

contrárias.Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.São Félix do Araguaia, 

25 de setembro de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de Direito e 

Diretora do Foro

 

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143513 Nr: 990-30.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Rodrigues Wanderlei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 Vistos.

Considerando o ofício n° 875/2018-PJSFA (em anexo), o qual informa a 

impossibilidade do i. Promotor de Justiça comparecer a oralidade 

anteriormente designada, uma vez que estará ausente no período de 

19/09/2018 até o dia 03/10/2018, resta prejudicada a audiência designada 

neste período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 17 de outubro 

de 2018, às 17h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43490 Nr: 562-53.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Henrique Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A, Simone 

Alves da Silva - OAB:6835/TO
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 Vistos.

Considerando o ofício n° 875/2018-PJSFA (em anexo), o qual informa a 

impossibilidade do i. Promotor de Justiça comparecer a oralidade 

anteriormente designada, uma vez que estará ausente no período de 

19/09/2018 até o dia 03/10/2018, resta prejudicada a audiência designada 

neste período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 14 de março de 

2019, às 14h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40722 Nr: 1303-30.2014.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Vistos.

Considerando o ofício n° 875/2018-PJSFA (em anexo), o qual informa a 

impossibilidade do i. Promotor de Justiça comparecer a oralidade 

anteriormente designada, uma vez que estará ausente no período de 

19/09/2018 até o dia 03/10/2018, resta prejudicada a audiência designada 

neste período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 10 de setembro 

de 2019, às 16h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139504 Nr: 2142-50.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPA, AJPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos, no rito do art. 733, do CPC, 

na qual o devedor/executado se encontrava inadimplente com suas 

obrigações alimentares.

Em decisão de fls. 27/28, fora decretada a prisão civil do devedor de 

alimentos.

Em audiência de conciliação realizada na data de 27/07/2018, as partes 

informaram que o executado adimpliu com a obrigação alimentar, 

requerendo a extinção do feito pelo pagamento.

Ainda com o acordo celebrado pendente de homologação, o executado foi 

preso, conforme ofício informativo de fls. 47.

Em certidão de fls. 56, o oficial de justiça certificou que houve o 

pagamento integral da obrigação pelo executado, juntando comprovante 

assinado pela autora, razão pela qual, o executado foi imediatamente 

colocado em liberdade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo e por consequência, pela expedição de contramandado de prisão.

Deste modo, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo realizado no procedimento/processo acima identificado 

(fls. 37), constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” 

do Código Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

Em face disso, em consonância com o parecer ministerial de fls. 59, 

REVOGO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, decretada às fls. 27/28.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, expeça-se contramandado de prisão civil.

Ciência ao MP e a Defensoria Pública.

Cumpra-se COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6389 Nr: 22-11.1992.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lima Luz, Raimunda Lima Luz, José Lima Luz, 

Lindinalvo Lima Luz, Bernardino Lima Luz, Gil Lima Luz, Maria Nilva Lima 

Luz Oliveira, Maria Diva Lima Luz, Emivaldo Campelo Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Norberto Silva Ratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaranto Teodora Maia - 

OAB:OAB/TO 2242, Hélio Lopes da Silva - OAB:2.357-GO, Lindinalvo 

Lima Luz - OAB:1250-B, Vinícius Soares Luz - OAB:OAB/TO n° 4470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a juntada de documentos pela parte autora (fls.470/479), cumpra-se 

integralmente o já determinado em decisão de fls. 468, intimando-se o 

INTERMAT para apresentação de estudo cadastral do imóvel objeto da 

presente ação.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34048 Nr: 2726-30.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lima & Pimenta Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Jung Guimarães - 

OAB:RS nº 90.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Vistos, etc.

Ante a pesquisa com resultado infrutífero aportado em fls. retro, 

manifeste-se o Exequente, requerendo o que entender de direito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17090 Nr: 1852-50.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Saraiva dos Santos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a pesquisa com resultado infrutífero aportado em fls. retro, 

manifeste-se o Exequente, requerendo o que entender de direito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36817 Nr: 734-63.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Torres de Melo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 25), ante a ocorrência do 

parcelamento realizado (art. 151, VI do CTN), pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, ocasião em que vencerá a última parcela do acordo firmado.

Ultrapassado o prazo, intime-se o Exequente para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito, pelo prazo legal, sob pena deste juízo 

entender que houve a integral quitação da dívida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144461 Nr: 1611-27.2018.811.0017

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeci Carneiro dos Santos - 

OAB:51038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, sem mais delongas e considerando tudo o que dos autos 

consta, julgo procedente o pedido para o fito específico de determinar a 

expedição de alvará em favor do requerente Thiago Dias, representado 

por seu Advogado Valdeci Carneiro dos Santos, já suficientemente 

qualificado nos autos, para que possa levantar o numerário depositado em 

conta poupança, junto ao Banco da Caixa Econômica Federal no importe 

de R$ 11.228,43 (onze mil reais e duzentos e vinte e oito reais e quarenta 

e três centavos). Deixo de condenar em custas processuais, eis que o 

autor é hipossuficiente. Expeça-se o necessário.Oportunamente, nada 

mais sendo requerido, arquivem-se, com baixa na distribuição, mediante 

cautelas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40332 Nr: 958-64.2014.811.0017

 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: Abdoral Torquato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Célia Logrado Zaher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Vistos, etc. Trata-se de execução de sentença, promovida por MANOEL 

DA SILVA DIAS, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado. Houve a 

expedição do Precatório e das Requisições de Pequeno Valor – RPV (fls. 

141/145). Seguiu-se a comunicação nos autos do depósito do valor das 

RPV’s (fls. 146/147). Em seguida foram expedidos os Alvarás de liberação 

dos valores (fls. 149/150). À fl. 151 sobreveio a informação de depósito 

do valor do precatório (fl. 151), seguindo-se o levantamento do Alvará (fl. 

152). A parte autora manifestou-se nos autos comunicando o efetivo 

levantamento da quantia depositada (fls. 155/156). Juntou, ainda, o 

comprovante de resgate do precatório, identificando que o valor foi 

depositado no Banco do Brasil em conta de titularidade do autor (fl. 162). 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. A autarquia requerida/executada efetuou o deposito dos valores, 

e a advogada do autor, com poderes específicos para receber e dar 

quitação retirou os respectivos alvarás para levantamento dos valores em 

05/02/2014 e 15/03/2016 (fls. 149/150 e 152). Em contínuo, a parte autora 

comunicou o efetivo levantamento da quantia depositada ao autor no 

Banco do Brasil, agencia 4200, conta n.º 3000126213663, bem como 

juntou contrato prevendo o pagamento do valor de R$ 99.213,81 a título de 

honorários advocatícios (fls. 155/156). Apresentou, ainda, comprovante 

de que o valor de R$ 247.806,61 foi resgatado da conta n.º 

3000126213663 e creditado na conta corrente n.º 0019684-3 de 

titularidade do autor, agência n.º 1135, do Banco do Brasil, em 07/04/2016 

(fl. 162). É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu 

objetivo, sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente 

satisfeita a obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente 

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. P.I.C.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55222 Nr: 108-24.2015.811.0098

 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: Antonio Modesto de Medeiros Neto, Célia Aparecida 

Mestiere Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinéria Machado Gonçalves de Oliveira, 

José Edson de Assis, Antonio Emanuel dos Santos, Edson Alexandre da 

Silva, Miguel Lopo da Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Luis Scarpelli Junior - 

OAB:OAB/SP 225.735, Marcelo Zola Peres - OAB:OAB/SP 175.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 108-24.2015.811.0098

CÓDIGO 55222

Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar acerca das devoluções das 

citações.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30411 Nr: 1464-30.2010.811.0098

 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: Gabriel Erico de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Sérgio Simões, Marluci Abadias 

Machado Simões, Gilnei Fernando Simões, Odimilson Francisco Simões, 

Jose Rodrigues de Souza, Antonio Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 1464-30.201.811.0098

CÓDIGO 30411

Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar no prazo legal de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20436 Nr: 32-49.2005.811.0098

 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: José Edemir Silva de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Jaó Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Fernando de Oliveira - 

OAB:225031/SP

 PROCESSO 32-49.2005.811.0098.

CÓDIGO 20436.

Vistos.

Vistas as partes deste feito para apresentarem as alegações, no prazo 

legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 30097 Nr: 1150-84.2010.811.0098

 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: Felicia Espinosa

 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:

 PROCESSO 1150-84.2010.811.0098.

CÓDIGO 30097.

Vistos.

Vistas a parte autora para se manifestar, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59692 Nr: 116-30.2017.811.0098

 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: Fabiana Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudineia Francisco Dias - 

OAB:17.669, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT-13.431-A, NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - OAB:23137/O

 PROCESSO 116-30.2017.811.0098.

CÓDIGO 59692.

Vistos.

Tendo em vista a intempestividade das contrarrazões apresentadas, 

remeta-se apelação ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignado 

as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31610 Nr: 1105-46.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1105-46.2011.811.0098

CÓDIGO 31610.

Vistos.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público e, que o requerente não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme certidão de fl. retro, nomeio o Advogado Dr. 

Erykson Thyago Perweira da Silva OAB/MT 22102, para atuar em favor do 

requerente.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 02 (dois) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o ilustre causídico da presente nomeação e, para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25935 Nr: 305-57.2007.811.0098

 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: Agrovisa Produtos Agropec. E Repres. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jomar Barbosa da Silva, Osvaldo Firmino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS 

- OAB:3262/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO 2007/308

CÓDIGO 25935.

Vistos.

Intimar a parte autora, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20645 Nr: 136-41.2005.811.0098

 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: Josimar Laudelino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previ Porto - Fundo Municipal de Previdencia 

Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Dantas dos Santos 

Encenha - OAB:MT 9978 A, Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO 136-45.2005.811.98

CÓDIGO 20645.

Vistos.

Intimar a parte requerida para que manifeste neste feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30383 Nr: 1436-62.2010.811.0098

 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: Reginaldo Baião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja 

Faustino, Damaris Ribeiro Matos Ribas, João Neto Rosane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1436-62.2010.811.0098

CÓDIGO 30383.

Vistos.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público e, que o requerente não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme certidão de fl. retro, nomeio o Advogado Dr. 

Erykson Thyago Perweira da Silva OAB/MT 22102, para atuar em favor do 

requerente.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 
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serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63060 Nr: 520-47.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. RIBEIRO SILVERIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 520-47.2018.811.0098.

CÓDIGO 63060.

Vistos.

 Recebo como execução de título executivo extrajudicial, posto que 

atendidos os pressupostos exigidos nos artigos 784, inciso III e 786, do 

Código de Processo Civil em vigor.

Cite a executada por meio de oficial de justiça, para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora (art. 829, 

CPC).

Transcorrido este prazo sem que se efetue o pagamento do débito ou que 

se nomeiem bens à penhora, deve o senhor Oficial de Justiça, em posse 

do Mandado, fazer a penhora coercitiva de tantos bens quanto bastem 

para o pagamento da dívida, fazendo desde logo a avaliação e intimação 

das partes a comparecerem à audiência de conciliação que deverá ser 

designada, quando o devedor poderá oferecer embargos, nos termos do 

art. 53, §1º da Lei 9.099/95.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58387 Nr: 742-83.2016.811.0098

 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): DIMILTON DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....Pelo exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

ação de execução e, para tanto cite-se o devedor para pagar em 03 (três) 

dias o valor integral da dívida [art. 652 do CPC] ou, querendo, oporem-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data da juntada aos autos do mandado de 

citação [art. 736 e art. 738, ambos do CPC]. Não havendo pagamento, 

proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado [art. 143, inciso V e art. 652, § 1.º, 

ambos do CPC].Intimem-se o executado para que, no prazo para 

embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês [art. 745-A do CPC].Arbitro os honorários advocatícios em 

10% do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto 

pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade [art. 652-A, 

parágrafo único do CPC].Após, cumpridas as determinações supracitadas 

e, quedando-se inerte o executado volte-me conclusos para análise do 

petitório de restrição judicial do bem alienado fiduciariamente.Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58215 Nr: 657-97.2016.811.0098

 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: ROSA MARIA FARIAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 657-97.2016.811.0098

CÓDIGO 58215.

Vistos.

Determino o desentranhamento de documento de fl. 37.

Intimem-se os advogados para retificarem o documento de fl. 37, tendo em 

vista tratar-se de petição direcionada à Comarca de Paraíta/MT.

Na mesma oportunidade, manifestem-se acerca do que entenderem de 

direito, consignando o que consta em fl. 35.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59538 Nr: 11-53.2017.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. J. Balbino Vieira - Laboratório - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO 11-53.2017.811.0098

CÓDIGO 59538.

Vistos.

Analisando os autos, conforme pleito de fl. 16, DETERMINO o arquivamento 

dos autos, sem custas processuais, com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50706 Nr: 2654-95.2010.811.0011

 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: Sebastiana Quintino Rodrigues, Joaquim Gregório 

Rodrigues, Maria Rodrigues Minto, Sebastião Gregório Rodrigues, 

Minervina Rodrigues Ruzafa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Evangelista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2654-95.2010.811.0098.

CÓDIGO 50706.

Vistos.

Analisando os autos, determino que oficie-se o INDEA novamente.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 30076 Nr: 1129-11.2010.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1129-11.2010.811.0098.

CÓDIGO 30076.

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Pensão Alimentícia ajuizada por Marcos 

Vinicius do Carmo Santos, representado por sua genitora Aldeline Nunes 

do Carmo, em desfavor de Gilberto Bezerra dos Santos.

É sucinto o relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada nos 

autos, advindo do Procurador da Fazenda na fls. 54, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

No mais, atente-se Srª Gestora quanto a sua correta elaboração.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53487 Nr: 68-76.2014.811.0098

 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: Roseane Cezário Polis, AWPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Ribeiro de 

Aguiar - OAB:21935/O, Claudia Graciela Correa Bento - OAB:17873, 

Nelceli Cristina R. A. de Almeida - OAB:17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 68-76.2014.811.0098

Código: 53487

Vistos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 1ª Região com 

as nossas homenagens.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 17 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52216 Nr: 344-44.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldebrando Balbino Ferreira, Laura Cristina Surubi 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atibaia Comércio, Exportação e Importação 

LTDA, XPTOMT Umuarama de Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline AP. de Camargo - 

OAB:361.690-SP, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline AP. de Camargo - 

OAB:361.690-SP, Tatiana Gurjão Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás 

de Locio e Silva Cardoso - OAB:244.255/SP

 PROCESSO 344-44.2013.811.0098

CÓDIGO 52216.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Atente-se Srª Gestora quanto às renovação da capa dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27930 Nr: 25-18.2009.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Barbosa ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO 25-18.2009.811.0098.

CÓDIGO 27930.

Vistos.

Intime-se exequente para indicar bens, sob pena de extinção.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54417 Nr: 870-74.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO 870-74.2014.811.0098

CÓDIGO 54417.

Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca das provas que 

pretendem produzir no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30108 Nr: 1161-16.2010.811.0098

 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: Nelson Alvarenga Filho, Americo Fernando Rodrigues 

Breia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Adair Gomes, Juliane Ferreira da 

Almeida, "Bigode" - Irmão do Serginho, restaurante Gasparzinho, Norberto 

Inacio de Oliveira, Adecelson Ferreira de Souza, Luiz Antonio Ferreira, 

Cleidemar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Delfino 

Queiroz - OAB:11 .885 B, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MG/46304, Heloísa Branda Penteado - OAB:263627 OAB/SP, 

José Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:MT/7.948

 PROCESSO 1161-16.2010.811.0098.

CÓDIGO 30108.

Vistos.

Defiro pedido retro.
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Proceda-se com as devidas retificações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31106 Nr: 605-77.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Julia Maria de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alceu Pinheiro Morais - 

OAB:15690-B, Jair Roberto Marques - OAB:MT/8.969 -B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 605-77.2011.811.0098

CÓDIGO 31106.

Vistos.

Vistas ao requerente para se manifestar neste feito no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55840 Nr: 504-98.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 504-98.2015.811.0098.

CÓDIGO 55840.

Vistos.

Defiro conforme requerido na fl. retro, sendo que DETERMINO que se 

expeça ofício Requisitório de Pequeno Valor com os documentos 

essenciais para adimplemento da obrigação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56887 Nr: 1164-92.2015.811.0098

 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: Osvaldo Ortiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 PROCESSO 1164-92.2015.811.0098.

CÓDIGO 56887.

Vistos.

Analisando os autos, determino que seja cumprida a decisão proferida em 

fls. 55/56.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50442 Nr: 3365-37.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Ferreira da Silva

 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:

 PROCESSO 3365-2009.811.0098.

CÓDIGO 50442.

Vistos.

Notifique-se o requerido para se manifestar quanto a petição de fls. 

165/166 no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se

Expeça-se o necessário.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30416 Nr: 1469-52.2010.811.0098

 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: Hamilton Queiroz Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Sérgio Simões, Marluci Abadias 

Machado Simões, André de França Rosa, Gilnei Fernando Simões, 

Odimilson Francisco Simões, Luiz Carlos de Barros, Valdelito Lucas de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1469-52.2010.811.0098

CÓDIGO 30416.

Vistos.

Intime-se parte autora para se manifestar neste feito quanto a juntada de 

fls. 81/84, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50135 Nr: 20-88.2012.811.0098

 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: Conceição Aparecida da Silva

 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, Paula 

Regina Cardoso - OAB:15506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 20-88.2012.811.0098.

CÓDIGO 50135.

Vistos.

Vistas a parte requerida para apresentar a contestação de mérito, no 

prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30432 Nr: 1485-06.2010.811.0098
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 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 Sardinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja 

Faustino, João Neto Rosane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 AUTOS Nº 1485-06.2010.811.0098

CÓDIGO 30432

Vistos.

 Vistas a autora para manifestar o que entender de direito no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50934 Nr: 443-48.2012.811.0098

 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: Roberto Carlos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041, Rosimar Domingues dos Reis - OAB:15675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 443-48.2012.811.0098

Código: 50934

Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57562 Nr: 174-67.2016.811.0098

 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: RHdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO 174-67.2016.811.0098

CÓDIGO 57562.

 Vistos.

Defiro conforme pleito retro, expedir certidão de honorários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61797 Nr: 1386-89.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernadete Parra Merino - 

OAB:12669, Felipe Ricardo Lucas Rosa - OAB:, Rute de Laet e 

Soares - OAB:6.119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 PROCESSO 1386-89.2017.811.0098

CÓDIGO 61797.

Vistos.

Intimar as partes para indicar as provas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7712 Nr: 39-12.2003.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto 

Esperidião, Jairo Cortez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Porto 

Esperidião/MT, José Serafim Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amarildo Borges de Oliveira - 

OAB:6121/MT, DOUGLAS ALBERTO DE BRITO - OAB:MT-8610, Milton 

Chaves Lira - OAB:6330, Milton Chaves Lira - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Pereira Ferraz - 

OAB:3558-B

 PROCESSO 39-12.2003.811.0098.

CÓDIGO 7712.

Vistos.

Defiro conforme requerido na fl. retro, sendo que DETERMINO que se 

expeça um oficio de RPV com os documentos essenciais para 

adimplemento da obrigação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59319 Nr: 1490-18.2016.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS, AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Autos: 1490-18.2016.811.0098

Código: 59139

Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a certidão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50595 Nr: 3880-72.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904/MT, Débora Simone Rocha Faria - OAB:4.198

 Autos: 3880-72.2009.811.0098

Código: 50595
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Vistos.

Conforme juntada Ministerial, defiro pleito retro, e, vistas para a 

apresentação de alegações finais.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62449 Nr: 141-09.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil HOMOLOGO por sentença o presente acordo, em seu inteiro teor, em 

especial para:A.FIXAR a guarda definitiva da infante BRUNA PEREIRA DE 

CAMPOS, nascida em 06/01/2010, em favor da genitora, 

unilateralmente.B.O genitor exercerá o direito/dever de visita de forma 

livre.C.Os alimentos, doravante, serão pagos no equivalente a 26% do 

salário mínimo a ser pago mensalmente todo dia 10 (dez), com inicio em 

10/07/2018, mediante crédito em conta bancaria, obrigando-se ainda o 

genitor ora Requerente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, conforme termos do acordo.Julgo extinto o feito 

com resolução de mérito.Sem condenação em custas e honorários de 

sucumbência.Tendo em vista a nomeação de fls. 08, arbitro os honorários 

advocatícios no equivalente a 03 (três) URH, conforme tabela XI da 

OAB.Expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor do nobre 

causídico.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

a n o t a ç õ e s 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião 

MT, 19 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58591 Nr: 892-64.2016.811.0098

 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 do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M VIANA & CIA LTDA - ELÉTRICA SÃO 

JORGE, Jefferson Marcio Viana, Wilson Carvalho, MIRIAN BALDUINO DE 

ANDRADE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, Fabiana Rodrigues de Oliveira Delmondes - 

OAB:7819, Vera Lucia Novak - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 892-64.2018.811.0098

CÓDIGO 58591

Vistos.

Intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56115 Nr: 655-64.2015.811.0098

 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 HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidio Merízio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 655-64.2015.811.0098

CÓDIGO 56115

Vistos.

Cumpra-se na íntegra o despacho proferido no feito em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51083 Nr: 583-82.2012.811.0098

 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: Nancy de Farias Laurindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Assunção Beltramini - 

OAB:12472/MT, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13630/MT, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - MT, Valeria 

Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 583-82.2012.811.0098

CÓDIGO 51083.

Vistos.

Cumpra-se conforme sentença proferida na fl. 149 com URGÊNCIA.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26432 Nr: 808-78.2007.811.0098

 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: Belivaldo Pereira Nunes

 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 2007/525.

CÓDIGO 26432.

Vistos.

Defiro o pleito retro.

 Retifique-se a capa dos autos e intime-se o requerente para que proceda 

com o devido andamento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51484 Nr: 994-28.2012.811.0098

 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¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girlene Fatima Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546, Milton Martins 

Mello - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 994-28.2012.811.0098

CÓDIGO 51484.

Vistos.

Intime-se exequente para manifestar quanto a certidão na fl. 116.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29287 Nr: 336-72.2010.811.0098

 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: Valtencio Antonio Ferreira

 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:

 PROCESSO 336-72.2010.811.0098

CÓDIGO 29287.

Vistos.

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.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58289 Nr: 696-94.2016.811.0098

 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: ANEZIA TOMICHA

 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: 696-94.2016.811.0098

Código: 58289

Vistos.

Indefiro neste momento processual, o envio dos autos para o Contador 

Judicial, haja vista que a apresentação dos cálculos para 

execução/cumprimento de sentença, é incumbência da parte 

Autora/Exequente.

Notifique-se o Requerente para, querendo, proceder com o cumprimento 

de sentença, devidamente instruída com a respectiva planilha de cálculos, 

conforme determinação da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30844 Nr: 346-82.2011.811.0098

 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: Clenilda da Silva Rico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 346-82.2011.811.0098

Código: 30844

Vistos.

Aguarde-se o decurso de prazo, bem como o julgamento do Agravo em 

Recurso Especial, pelo e. Superior Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61696 Nr: 1341-85.2017.811.0098

 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: Ana Lucia Pedraça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Porto Esperidião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1341-85.2017.811.0098

Código: 61696

Vistos.

Considerando a petição de fl. 59, compulsando os autos, vislumbra-se que 

razão assiste ao Requerido, portanto, DEFIRO o pedido de restituição do 

prazo para contestação, a qual deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestando-se também quanto ao laudo pericial.

Notifique-se, igualmente, a parte Autora para manifestar-se sobre o laudo 

pericial.

Nada sendo requerido ao nobre perito, proceda-se com as providências 

para o devido pagamento do expert, expedindo-se os respectivos ofícios 

e, posteriormente, a vinculação e expedição de alvará, nos termos 

requerido à fl. 64.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50077 Nr: 1264-86.2011.811.0098

 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: Jose Rosa da Conceição

 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: 1264-86.2011.811.0098

Código: 50077

Vistos.

Manifeste-se a parte Autora/Exequente quanto ao oficio de fl. 110, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento conforme 

sentença.

Contudo, havendo saldo remanescente, proceda-se com a devida 

vinculação, e posterior expedição do alvará para levantamento, 

observando-se o disposto no provimento 68 do Conselho Nacional de 

Justiça.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53859 Nr: 403-95.2014.811.0098

 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: Silvia Helena da Silva Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16.637/MT, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:MT 5311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 403-95.2014.811.0098

CÓDIGO 53859
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Vistos.

Certifique-se quanto à intimação da parte autora acerca do despacho de 

fls. 49.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52393 Nr: 512-46.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Cesar Roque Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Souza Lima 

Falconi - OAB:108072

 PROCESSO 512-46.2013.811.0098

CÓDIGO 52393.

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerida conforme determinação as fl. 

38 no endereço de fl. 44.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53265 Nr: 1322-21.2013.811.0098

 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: Jean Bagno Morais Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Porto Esperidião Ltda, David 

Nogueira, Julia Bagno Nogueira, D.M.S. FARIAS-ME., Divina Maria de 

Souza Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:12.669/MT, Rute de Laet e Soares - OAB:6.119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, ALESSANDRA ROCHA GUIMARÃES - OAB:MT- 9156, 

Bruno Medeiros Pacheco - OAB:6065, CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:MT-6.066, octaviano calmon Netto - OAB:8151

 AUTOS Nº 1322-21.2013.811.0098

CÓDIGO 53265

Vistos.

Defiro o pleito retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26254 Nr: 624-25.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Carmelita Tomichá

 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, 

Mauricio de Carvalho - OAB:MT/10052A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Viegas de 

Oliveira - OAB:1378955

 Autos: 624-25.2007.811.0098

Código: 26254

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum pleiteando aposentadoria rural 

por idade, ajuizada por CARMELITA TOMICHÁ em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Alvarás de Autorização de pagamento às fls. 124.

Manifestação do patrono da parte autora à fl. 131, informando a 

satisfação da obrigação e requerendo a respectiva extinção do feito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização e manifestação da parte autora, conforme citado 

alhures, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução/cumprimento de 

sentença, e o faço com fulcro nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62669 Nr: 278-88.2018.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEM, MEMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONE MAIKON QUINTÃO DA 

SILVA - OAB:20.275-O, GABRIEL SILVA SOUZA - OAB:19895/O

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil HOMOLOGO por sentença o acordo de fl. 72, onde restou fixado os 

alimentos no importe equivalente a 16% (dezesseis por cento) do salário 

mínimo, a ser pago mensalmente todo dia 15, com inicio em 15/08/2018, 

mediante depósito na conta poupança – agência 3823, op. 013, conta 

0009842-0 – de titularidade da genitora Fernanda Ferreira Izaias.Sem 

condenação em custas e honorários de sucumbência.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 19 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28344 Nr: 434-91.2009.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Costa França, Eliezer Francisco França de 

Oliveira, Helieney Donizetti França Oliveira, Josimar Antônio França de 

Oliveira, Marcos Luis Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Resina Fernandes, Manoel Jorge 

Ribeiro, Raul Ernani Ferraz Mendes, Elildy de Godoy, Ronne Cesar 

Castilho, Waldir Buosi, Ivo Fignardi, Maridalva Amaral Vignardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio de Sá Pereira - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:MT-2515-A, Plínio Samaclay de Lima Moran - OAB:5468, 

Suérika Maia de Paula Carvalho - OAB:6514, Waldir Buosi - 

OAB:56001-SP

 PROCESSO 434-91.2009.811.0098

CÓDIGO 28344.

Vistos.

Intime-se requerente para se manifestar no devido prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 22066 Nr: 116-50.2005.811.0098

 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): Americo Fernando Rodrigues Breia, Nelson 

Alvarenga Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Henrique Delfino 

Queiroz - OAB:11 .885 B, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MG/46304, Heloísa Branda Penteado - OAB:263627 OAB/SP, 

José Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 AUTOS Nº 116-50.2005.811.0098

CÓDIGO 22066

Vistos.

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.

 Tratando-se de assegurar o cumprimento da sentença proferida em 

22/04/2013, DETERMINO que seja cumprida a sentença de fls. 270/278, 

nos termos do art. 536,§1º, CPC para o fim destinado à efetivação de 

obrigação de fazer, dada a urgência e a necessidade dos procedimentos.

Após, intimem-se a parte requerida para informar que esta detém um 

prazo de 15 (quinze) dias [art. 536, CPC] para cumprir os procedimentos 

exarados na sentença, sob pena de multa por descumprimento que arbitro 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior 

responsabilização por crime de desobediência por parte daqueles que não 

cumprem as decisões judiciais exaradas nos presentes autos [art. 536, 

§3º, CPC].

 Notifique-se o Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56972 Nr: 1217-73.2015.811.0098

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1217-73.2015.811.0098

Código: 56972

Vistos.

Trata-se de Ação de suprimento de consentimento paterno para 

autorização de expedição de passaporte e viagem ao exterior com pedido 

de tutela antecipada, ajuizada por RAQUEL TOLOI, em face de GALBER 

FRANCO DA SILVA LOPES, devidamente qualificados nos autos.

Indeferida a tutela antecipada conforme decisão de fls. 30/31.

Acostou-se aos autos, à fl. 35, petição do autor noticiando a ocorrência 

de autocomposição extrajudicial entre as partes, razão pela qual pede a 

desistência da ação, requerendo a consequente extinção do feito.

É o relatório. Decido.

Diante do pedido apresentado pela parte autora, considerando que não 

houve a citação do Requerido, perfeitamente possível a desistência sem 

necessidade de ouvir a parte contraria, conforme inteligência do artigo 

485, §4º do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

 Concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Ao arquivo, com as cautelas e baixas de estilo, sem custas.

Sem custas ante a gratuidade deferida.

P.R.I. Cumpra-se

 Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56355 Nr: 838-35.2015.811.0098

 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: Silvia Maria Gomes Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massan Nichols - 

OAB:MT/11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 838-35.2015.811.0098

Código: 56355

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum pleiteando aposentadoria rural 

por idade, proposta por SILVIA MARIA GOMES RAMOS, em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 A sentença foi proferida às fls. 43/46, interposto o recurso de apelação e 

suas razões, fls. 49-55, ainda pendente de contrarrazões.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para as contrarrazões.

Após, nos termos do art. 1010, §3º do CPC, remetam-se os autos ao e. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27450 Nr: 829-20.2008.811.0098

 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: Francisco Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Julio Cezar Massam Nichols - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djalma Félix de Carvalho - 

OAB:

 Autos: 2008/213

Código: 27450

Vistos.

Manifeste-se a parte Autora/Exequente quanto ao oficio de fl. 152, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento conforme 

sentença.

Contudo, havendo saldo remanescente, proceda-se com a devida 

vinculação, e posterior expedição do alvará para levantamento, 

observando-se o disposto no provimento 68 do Conselho Nacional de 

Justiça.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51825 Nr: 1315-63.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1315-63.2012.811.0098

Código: 51825

Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos, ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, nos interesses de A.M.N., representado (a) por sua 

genitora Sra. ANTONIA DA SILVA MAISER, em face de CLÓVIS CEBALHO 

NUNES, todos qualificados nos autos.
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Conforme petição de fl. 42, o patrono da Requerente/Ministério Público, 

pugna pela extinção do feito, alegando aparente abandono pela autora, 

tendo em vista a inércia do autor.

É o relatório.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que o pleito em epígrafe merece guarida, 

haja vista as inúmeras tentativas em localizar a Requerente para 

garantir-lhe a devida tutela jurisdicional, procedimento que em todas as 

oportunidades restou inexitosa.

 É cediço que em situações como a que ora se apresenta, ante a inércia 

do autor, resta caracterizado o abandono dos autos, materializando-se 

uma forma indireta de desistência, por assim dizer, logo, a extinção é 

medida que se impõe.

Diante do exposto nos autos, ante a inércia e abandono material por parte 

Requerente, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, II, III, do Código de Processo Civil, em 

harmonia com o parecer do Ministério Público.

Por consequência, tendo em vista a natureza da demanda, revogo as 

liminares deferidas nos autos, determinando o recolhimento de eventuais 

mandados em aberto.

 Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Sem custas, considerando a gratuita outrora concedida.

Notifique-se o Ministério Público.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52697 Nr: 789-62.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 789-62.2013.811.0098

Código: 52697

Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos, ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, nos interesses de A.M.P., à época representado(a) 

por sua genitora Sra. ROSANGELA MARTINS PADOVANI, em face de 

IVAIR PADOVANI, todos qualificados nos autos.

Conforme petição de fl. 36, o patrono da Requerente/Ministério Público, 

pugna pela extinção do feito, alegando a desistência por parte do 

alimentando, ante a maioridade civil atingida no curso da lide.

É o relatório.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que o pleito em epígrafe merece guarida, 

haja vista que diante da maioridade civil adquirida pelo autor/alimentando, é 

facultado a este o exercício ou não de seus direitos civis.

Quanto aos alimentos, salvo as exceções legais, não será devido ao 

alimentando que tenha atingido a maioridade e esteja em gozo de plena 

capacidade civil.

Emerge dos autos, que o autor/alimentando, afirma não possuir interesse 

no curso da presente demanda, alegando a ausência de necessidade, 

bem como já ter constituído família e estar devidamente empregado, 

portanto não há restrição à desistência, logo, a extinção é medida que se 

impõe.

Diante do exposto nos autos, ante a inequívoca manifestação de vontade 

do autor/exequente, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, VI, VIII, do Código de Processo Civil, 

em harmonia com o parecer do Ministério Público.

Por consequência, tendo em vista a natureza da demanda, revogo as 

liminares deferidas nos autos, determinando o recolhimento de eventuais 

mandados em aberto.

 Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Sem custas, considerando a gratuita outrora concedida.

Notifique-se o Ministério Público.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60889 Nr: 846-41.2017.811.0098

 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: Uzias Ramos Panin, ERdR, LVRdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 846-41.2017.811.0098

Código: 60889

Vistos.

Notifique-se o Requerente, através de seu advogado, para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 19 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28566 Nr: 655-74.2009.811.0098

 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: Zeferina Souza de Azevedo

 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: 2009/197

Código: 28566

Vistos.

Manifeste-se a parte Autora/Exequente quanto ao oficio de fl. 103, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento conforme 

sentença.

Contudo, havendo saldo remanescente, proceda-se com a devida 

vinculação, e posterior expedição do alvará para levantamento, 

observando-se o disposto no provimento 68 do Conselho Nacional de 

Justiça.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31185 Nr: 681-04.2011.811.0098

 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: Neuza Neves Cebalho

 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: 2086-55.2005.811.0011

Código: 50383

Vistos.
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Cumpra-se integralmente a decisão proferida anteriormente às fls., 

expedindo-se o respectivo mandado de penhora e avaliação.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30414 Nr: 1467-82.2010.811.0098

 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: Joaquim Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Sérgio Simões, Marluci Abadias 

Machado Simões, João Cardoso dos Santos Filho, Gilnei Fernando Simões, 

Odimilson Francisco Simões, Messias Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1467-82.2010.811.0098

Código: 30414

Vistos.

Trata-se de Ação de Usucapião, ajuizada por JOAQUIM MARTINS DE 

OLIVEIRA, em face de BENEDITO SÉRGIO SIMÕES e Outros, todos 

qualificados nos autos.

Consta dos autos a certidão de fl.61, na qual o meirinho relata a 

impossibilidade de intimação da Requerente, ante o fato desta ter se 

mudado para o estado de São Paulo, conforme informação colhida junto 

aos vizinhos no endereço constante dos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante do desinteresse da parte autora, havendo mudado de endereço 

sem informar nos autos seu atual domicílio, restou prejudicado o regular 

andamento do feito, demonstrando ainda a desídia pela parte autora, 

portanto, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, por tudo que dos autos constam, JULGO EXTINTO a presente 

ação, sem resolução de mérito, e o faço com fulcro na inteligência do 

artigo 485, III, IV, VI, do CPC, tendo em vista a inércia e desinteresse da 

Requerente, nos termos supra mencionados.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas e honorários sucumbenciais, ante a gratuidade ora deferida.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62030 Nr: 1511-57.2017.811.0098

 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: CCdS, JEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 1511-57.2017.811.0098

CÓDIGO: 62030

Vistos,

 CLEONICE CARDOSO DA SILVA e JOSÉ ELIAS DA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos, ajuíza a presente ação de homologação de 

reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens.

Em suma, consta da inicial, assinada pelos interessados, o 

reconhecimento e desejo mútuo em dissolver a união estável, para tanto, 

informam a partilha dos bens, definem a guarda e direito de visita quanto 

ao filho menor.

Com a exordial foram juntados os documentos de fls. 09-28, complemento 

à fl. 30.

Oportunizado, o Ministério Público manifestou-se contrário à homologação 

do acordo entabulado por não ser favorável ao alimentando, tendo em 

vista a omissão quanto aos alimentos em favor do menor.

Assim, primeiramente, intimem-se os Requerentes interessados para, 

querendo, complementarem o acordo firmado, abordando e dispondo 

quanto aos alimentos, com a devida emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30470 Nr: 1523-18.2010.811.0098

 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: Rozalha Soleni de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja 

Faustino, Leomar Lopes de Souza, Patricia Valéria Abreu do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 AUTOS Nº 1523-18.2010.811.0098.

CÓDIGO 30470.

Vistos.

Defiro conforme requerido às fls. 65/69.

Cumpra-se o determinado às fls. 28.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50039 Nr: 1227-59.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alecir José Quintão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O, 

Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1227-59.2011.811.0098

CÓDIGO 50039

Vistos.

Expeça-se o competente alvará na forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária a ser indicada 

pelo autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56944 Nr: 1194-30.2015.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZULEIDA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1194-30.2015.811.0098

CÓDIGO 56944

Vistos.
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Intimem-se as partes para manifestarem no prazo legal de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50107 Nr: 1293-39.2011.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pinto de Miranda

 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 1293-39.2011.811.0098

CÓDIGO 50107

Vistos em Correição.

Considerando a certidão de fl. 177, intime-se a parte autora representada 

por seu douto advogado para que proceda com devido prosseguimento do 

feito.

Às providências. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60870 Nr: 839-49.2017.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 839-49.2017.811.0098

CÓDIGO 60870

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizado por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de RENATA BONFIN 

DELA COSTA, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 34, as partes transigiram extrajudicialmente, sendo que o requerido 

pagou o valor de R$ 5.266,46 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais 

e, quarenta e seis centavos) para as parcelas de 10/03/2017 a 

10/08/2017, motivo pela qual requer a extinção do processo.

Ante o petitório, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51283 Nr: 789-96.2012.811.0098

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 789-96.2012.811.0098

CÓDIGO 51283

Vistos.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE VISITAÇÃO DE MENOR, ajuizada por 

Célia Geovana Aguileira em face de Marciel Vieira da Mota, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Consta dos autos que a requerente juntou pedido de desistência da ação, 

alegando que o direito de visita foi reestabelecido de forma consensual (fl. 

113).

Ante o petitório, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte pelas custas judiciais, ante ao deferimento de 

Justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38062 Nr: 1506-60.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste acerca do cumprimento negativo da intimação de ref. 58.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Portaria

C E R T I D Ã O

 Certifico para os devidos fins, que o servidor Le andro Melo da Silva 

matricula 33.274 , faleceu no dia 22/09/2018 , conforme certidão de óbito 

nº 065102.01.55.2018.4.00005.010.0001109.16 expedida em 22/09/2018 

pelo 2º Oficio de Registro Civil de Ribeirão Cascalheira-MT.

Ribeirão Cascalheira, 22 de setembro de 201 8

Valcir Francisqueti

Gestor Geral

Comarca de Rio Branco

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-59.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

ANTONIO SILVERIO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

vm veiculos multimarcas (REQUERIDO)

WAGNER JOSE FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 
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processo: Processo: 1000288-59.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: ANTONIO SILVERIO GOMES Parte 

Requerida: vm veiculos multimarcas e outros Senhor(a): ANTONIO 

SILVERIO GOMES. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da Correspondência devolvida juntada ao Id. 15546173, 

informando novo endereço da parte, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado. RIO BRANCO/MT, 25 de setembro de 2018 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-59.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 25 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000191-59.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 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, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26542 Nr: 1431-44.2010.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJE, designo nova assentada para o dia 30 

de outubro de 2018 às 15h20min.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

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.: 26542 Nr: 1431-44.2010.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:

 Intimo o advogado do reu do seguinte despacho: istos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJE, designo nova assentada para o dia 30 

de outubro de 2018 às 15h20min.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27185 Nr: 276-69.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marjori Loide Bedreske Petrenko - ME., 

Alessandro Duarte Ferreira, Marjori Loide Bedreske Petrenko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007, da CGJ., impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a pesquisa de fls. 

88/90, bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56226 Nr: 966-93.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joildo Jovino de Oliveira, Ceurza Rosa de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007, da CGJ., impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a pesquisa de fls. 

120/122, bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27184 Nr: 275-84.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viveiros Jangada Ltda - ME, Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a carta precatoria 

juntada aos autos (fls. 109/112) bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53075 Nr: 1182-88.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edna Tereza Figioca Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Carlos Criveletto - 

OAB:4917/MT, Sebastião Donizete de Oliveira - OAB:4.872-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o advogado do autor, para manifestar sobre os 
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documentos juntados (fls. 160/161) bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84534 Nr: 3179-33.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Ferreira de Oliveira e CIA LTDA - EPP, 

Alex Steves Berto, Michela Singh Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:79757, Sérvio Túliode Barcelos - OAB:44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$14,00 

(quatorze rais), referente ao cumprimento do mandado no Bairro Centro, a 

ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do 

provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 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.

INDEFIRO a recusa da parte exequente conquanto ao bem oferecido à 

penhora, pois que a execução deve ser realizada pelo meio menos 

oneroso ao executado (CPC, art. 805).

EXPEÇA-SE o necessário à penhora do imóvel indicado.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-79.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de setembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-11.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

JANDIRA MARIA BELMIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 de 

setembro de 2018. À(o) Requerente Nome: JANDIRA MARIA BELMIRO 

Endereço: CAMPOS CENTO E VINTE E SETE, 8, QDRA 41, JARDIM 

ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-824 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 8010061-11.2015.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: $0.00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será 

de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 29/11/2018 Hora: 15:00 , 

no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

JANDIRA MARIA BELMIRO ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB: MT0012209A Endereço: 

AQUIDABAN, 35, (LOT CENTRO), CENTRO NORTE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-530 REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81458 Nr: 3144-86.2017.811.0039

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOYSES ESTEVAM DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Olivã de Santana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.Cuida-se de ação de suscitação de dúvida ajuizada 

por Moyses Estevam de Lacerda, em face do Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos, devidamente qualificados, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.Aduz o requerente 

que realizou a doação com reserva de usufruto e cláusula de reversão em 
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favor dos filhos, quais sejam Elizeu Estevam de Lacerda, Neide Ester de 

Lacerda Silva e Leia Alcina de Lacerda Dias, na proporção de 33,34% 

(trinta e três vírgula trinta e quatro por cento) para cada, do imóvel 

denominado Fazenda Nova Mirassol, devidamente registrado no Cartório 

do 1º Ofício desta comarca.No entanto, um dos donatários faleceu antes 

do doador, sendo este Elizeu Estevam de Lacerda, conforme atestado de 

óbito em folha nº.22. Assim, requereram a averbação do evento morte do 

donatário e consequentemente a reversão ao seu patrimônio do bem 

doado, sendo indeferido pela oficiala registradora, que de forma convicta 

da necessidade de transcrição da cláusula de reversão e não mera 

menção do artigo 547 do Código Civil.Desta forma, o presentante do 

Ministério Público se manifestou pela improcedência do pleito, em folhas 

nº. 27/29.Por fim, vieram os autos conclusos e foi proferida sentença 

julgando procedentes os pedidos contidos na exordial sob as folhas n. 

30/31. Deste modo, foi certificado o trânsito em julgado em folha n. 

37.Após, o espólio de Elizeu Estevam de Lacerda, representado pela 

inventariante Pamela Lorraine Magalhães de Lacerda, requereu a 

reconsideração da decisão e a abertura do prazo para terceiro 

interessado.Neste pórtico, tendo em vista que a requerente Sra. Pamela 

Lorraine Magalhães de Lacerda é indiretamente interessada no deslinde 

do feito, bem como se observa que os atos processuais não estão 

eivados de vícios que ensejariam a nulidade da decisão prolatada (fls. 

33/34), e, constar em folha nº. 37 a certidão do trânsito em jugado, NÃO 

RECEBO a presente manifestação retro.Às providências.Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 21 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 045/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

CONSIDERANDO o agendamento prévio de férias na página do servidor da 

Senhora LÍLIA SILVANA HORN, juíza de Paz titular desta comarca, 

matrícula 11.680, no período de 01 a 30 de outubro de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o Sr. ATAÍDES CARLOS NINO, primeiro suplente de 

Juiz de Paz desta Comarca, nomeado pelo Ato nº 339/2012/CRH, para, 

sem ônus para o Poder Judiciário, desempenhar as funções de Juiz de 

Paz, no período de 01 a 30 de outubro de 2018, durante o afastamento da 

Titular LÍLIA SILVANA HORN, Juíza de Paz.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Remetendo-se, cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Sapezal/MT, 24 de setembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104911 Nr: 4101-67.2017.811.0078

 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: ANTONIO DOMINGOS OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente proceda o Sr. Gestor o cadastro da advogada da parte 

Requerente nos autos, a fim de que possa receber as intimações via DJE.

Defiro o pedido ministerial retro, com as consequências ali expostas.

Ante o deferimento, designo audiência de instrução para o dia 14/10/2018 

às 16h00min, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal do 

Requerente, bem como eventuais testemunhas que deverão comparecer 

independentemente de intimação, cuja intimação é de responsabilidade do 

Requerente.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104911 Nr: 4101-67.2017.811.0078

 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: ANTONIO DOMINGOS OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte requerente, na pessoa de sua advogada, acerca da r. 

decisão de Ref: 12.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70599 Nr: 147-86.2012.811.0078

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DELFINO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme decisão de fl. 166 CUMPRA-SE integralmente, fazendo a 

REMESSA dos autos a Procuradoria do requerido, para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 24 de Setembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz De Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36549 Nr: 1381-11.2009.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID REGENSBURGE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937 PR, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS, MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - 

OAB:31722/PR, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B/MT

 Vistos em Correição.

Desentranhe-se a petição de fls. 280 e as encarte nos autos a qual 

pertence qual seja Código 36583.

Com efeito, todas as decisões proferidas às fls. 281,282,283,284,285, são 

referentes a petição juntada erroneamente e referente ao processo 

Código 36583, DETERMINO o desentranhamento e a juntadas aos autos 

corretos.

Após efetuar as determinações acima, certifique-se nos autos 36583 e 

intimem-se os advogados para ciência do ocorrido.

Feito isso, REMETAM-SE os autos Código 36549 IMEDIATAMENTE ao 

arquivo eis que já exauriu sua finalidade.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT,24 de Setembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33668 Nr: 1006-44.2008.811.0078

 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: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF, DDD, MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730, 

DEFENSORIA PÚBLICA - SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., FABIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, FERNANDO CESAR VOLPINI - 

OAB:610-A/RO

 Vistos.

Diante do retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias diante da decisão de fls. 555/569.

Certificado o decurso de prazo e nada sendo requerido, remeta-se ao 

arquivo independente de nova petição. Por outro lado, caso as partes se 

manifestem, remetam-se os autos conclusos para apreciação.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

Sapezal/MT, 24 de Setembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74832 Nr: 2257-24.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fls. 69, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações legais.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70918 Nr: 467-39.2012.811.0078

 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: SIRO IVO CIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 120.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT 24 de Setembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112255 Nr: 3385-06.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:183577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73200 Nr: 768-49.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIJAN CEZAR MASCARELLO, RAIMUNDO 

TIVOTTO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT

 Vistos etc.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT,24 de Setembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72723 Nr: 304-25.2013.811.0078

 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: EDNEL AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:MT/12482-A, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - 

OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, DETERMINO à Secretaria que proceda com a renumeração 

das páginas do processo, sendo a partir da nº 161.

Diante do equívoco identificado quanto ao laudo pericial, tendo este já sido 

desentranhado conforme certidão de fl. 161 (a numerar), INTIME-SE o 

perito nomeado para apresentar o laudo pericial realizado em nome do 

requerente EDNEL AUGUSTO DA SILVA, no prazo de 10(dez) dias.

Com a chegada do devido documento, intimem-se as partes para se 

manifestarem sucessivamente no prazo de 5(cinco) dias.

Após o cumprimento integral das determinações acima, voltem os autos 
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conclusos para decisão quanto ao Laudo e manifestações.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Sapezal/MT,24 de Setembro de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz De Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 4148-41.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCTK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Intimação das partes na pessoa de seus (a)advogados (a)para ciência 

quanto ao Laudo Psicológico e Estudo Social acostado ás ref. 55 e 56.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 4148-41.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCTK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Intima-se a parte requerida na pessoa de seu advogado (a) para que 

junte nos autos no prazo de (10)dez dias a comprovação da posse do 

pesqueiro que possui e quala parte possui, o comprovante das 

benfeitorias realizadas no pesqueiro, a comprovação da existência do 

lancha e do reboque que declarou possuir com seu sócio juntando o 

contrato que comprove a sociedade e o comprovante de aquisição das 

madeiras (nota/fiscal/recibo)das lascas de madeiras itaúba e canelão bem 

como os 150 palanques para a construção de curral.

E ainda que recolha as custas e taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze)dias, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 4148-41.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCTK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que junte 

no prazo de 10 (dez) dias a comprovação de que os maquinários 

agrícolas (dois tratores, calcareadeira, roçadeira, grade, carretão, vicon, 

moto serra, triturador e compressor de ar, foram adquiridos e doados por 

seu genitor antes do casamento, podendo ser a nota fiscal/contrato de 

aquisição dos maquinários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103885 Nr: 3613-15.2017.811.0078

 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): ORLANDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Fica a parte autora, devidamente intimada para apresentar impugnação à 

contestação dentro do prazo legal, conforme determinação de ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112147 Nr: 3321-93.2018.811.0078

 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: LGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS–SMDS, EDMG–SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, VIA REMESSA VIRTUAL DOS AUTOS, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113632 Nr: 4231-23.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora, devidamente intimada para promover o 

prosseguimento da execução no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determinação de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109936 Nr: 2037-50.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDS, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva encontra-se arquivado em 

pasta própria aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92342 Nr: 1411-02.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 
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- OAB:20395/O

 Vistos etc.

A defesa postula a absolvição sumária do acusado, aduzindo que em 

razão dos fatos imputados ao réu foi instaurado procedimento 

administrativo no qual foi proferida sentença de improcedência (Código 

78271).

Além da seara administrativa não vincular/comunicar com a criminal, os 

fatos abordados no procedimento administrativo citado são diversos do 

ora tratados nos presentes autos, razão para a continuidade da 

persecução criminal do Estado.

Assim, afasto a arguição da defesa e não havendo outra matéria 

preliminar para análise, CONFIRMO o recebimento da denúncia e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24.10.2018, às 16h00min 

(3TC + 1Int), 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.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23825 Nr: 436-63.2015.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Seiji Hayashi, Sara Outa Haiyashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Lira Oliveira 

Marques - OAB:348879 SP, LUCIANO NITATORI - OAB:172926, Mario 

Lorival de Oliveira Garcia - OAB:97.432-SP, William Douglas Lira 

Oliveira - OAB:282.727 SP

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação das partes, na 

pessoa de seus advogados, para comparecer à audiência designada pelo 

Juízo Deprecado da Primeira Vara Civel da Comarca de Sorriso/MT, para 

inquirição da testenha do autor Hélio Pereira Neves, que se realizará no 

dia 04/10/2018, às 15h30min, no endereço: Rua Canoas, nº 641, Bairro 

Centro, Sorriso- MT, conforme Ofício nº 651/2018, juntado aos autos às 

fls. 238.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54843 Nr: 2078-92.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BOIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Juracy 

Carmo da Silva em desfavor de Sergio Boiko, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram os documentos às fls. 09/22.

À fl. 23 fora recebida a Petição Inicial.

Contestação do requerido às fls. 35/39.

À fl. 43, a parte requerente juntou o acordo entabulado entre as partes, 

bem como pugnou pela extinção do processo.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

do requerido, nos termos do Art. 98 do NCPC, conforme solicitado à fl. 41.

 Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência 

e eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, Homologo por 

sentença, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de fl. 

43.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, 

ressalvado o disposto no artigo 98, §3ª, do NCPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Tapurah/MT, 17 de julho de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52116 Nr: 609-11.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erico Bartoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Considerando que o Requerido não intimado quanto ao teor do r. 

despacho, impulsiono os autos para sua intimação, por seu procurador: 

"Vistos etc. Intimem-se as partes para em 10 (dez) dias úteis 

especificarem provas (NCPC, artigos 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, 

artigos 369, 405, 464 e CC, artigo 212). Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

artigo 355, I, NCPC, contados e independente de preparo, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22475 Nr: 338-46.2009.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANDRÉ GOMES, CARMEN 

VANDERLEIA GOMES, NERI MEINERZ, JAIME ROBERTO FRANTZ, HELENA 

MARIA FRANTZ MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 5.238, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:OAB/MT 9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:OAB/MT 

1895

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias dar andamento ao feito, 

manifestando-se quanto a certidão negativa de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25447 Nr: 51-15.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANDRÉ GOMES, SANTO FLECK 
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GOMES, SANTA HELENA DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO 

- OAB:OAB/MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESARIO DA SILVA 

- OAB:6781/MT

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte executada, por 

seu procurador, quanto ao conteúdo do r. despacho em que: "Vistos etc. 

Diante do interesse manifestado pelo banco exequente em relação à 

adjudicação do bem penhorado (fls. 144, e verso), intimem-se os 

executados para que se manifestem acerca do pedido, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis (Art. 219, NCPC).

 A intimação dos executados deverá ser feita na pessoa do(s) 

advogado(s), ou, na ausência ou quando representado pela Defensoria, 

pessoalmente, por carta no endereço em que se efetivou a citação ou no 

último endereço cadastrado nos autos (§1º, inciso II, do Art. 876, do 

NCPC). Considera-se realizada a intimação quando o executado houver 

mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o 

disposto no Art. 274, Parágrafo único, do NCPC. Havendo impugnação, 

dê-se ciência ao banco exequente, pelo mesmo prazo. Oportunamente, 

tornem conclusos. Intimem-se. Diligências necessárias. Tapurah/MT, 29 de 

maio de 2017. Laura Dorilêo Cândido. Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54821 Nr: 2069-33.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Fernando de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 

11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao pedido retro efetuei a retirada do segredo de justiça dos 

presente autos e promovo a intimação da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência para cumprimento do mandado, a ser expedido nestes autos, 

devendo para tanto, acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por meio do site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27331 Nr: 353-10.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 30 dias, efetuar o pagamento dos 

emolumentos de baixa da caução realizada no imóvel caucionado nestes 

autos, junto ao 1º Serviço Registral de Diamantino/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62342 Nr: 1296-06.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDDO, JLODS, TDGDS, LHGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

JUARA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1296-06.2012.811.0108 – CÓDIGO: 62342

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

 EXEQUENTE: TAMARA DANIEL GONZAGA DA SILVA

EXECUTADO: JOSÉ HAMILTON VIEIRA DE OLIVEIRA

VISTO.

Recurso de apelação interposto às pp. 50/52 (art. 1.010 do CPC).

Verificando que não houve a angularização da relação processual, não 

foram apresentadas Contrarrazões.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para que promova o 

juízo de admissibilidade e apreciação do recurso interposto (art. 1010, § 

3º, do NCPC).

Anotações e cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58325 Nr: 1345-92.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Meri Maciel Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Francisca de Souza, ELISEU CARVALHO, 

JOVANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIZOLA - OAB:MT 22.583/O, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:MT 21011/O

 AUTOS N.º 1345-92.2017.811.0108 – CÓDIGO: 58325

AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM MEDIDA CAUTELAR DE 

BUSCA E APREEENSÃO

 REQUERENTE: MERI MACIEL CARVALHO

 REQUERIDOS: JACI FRANCISCA DE SOUZA

 ELISEU CARVALHO

 JOVANA DE CARVALHO

VISTO.

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de contestação da 

requerida Jovana de Souza.

Tendo em vista o novo endereço do requerido Sr. Eliseu Carvalho, 

informado nos autos pela autora (p. 54), proceda com nova tentativa de 

realização do estudo psicossocial, para o regular prosseguimento da lide.

Após, vistas ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 60001 Nr: 2342-75.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ARGEMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SARMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2342-75.2017.811.0108 - CÓDIGO: 60001

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM 

PARTILHA DE BENS

REQUERENTE: NADIR ARGEMINO DA SILVA

REQUERIDO: VILSON SARMENTO DA SILVA

VISTOS.

Pois bem, compulsando os autos verifica-se que nenhuma das partes 

foram intimadas em tempo hábil para a audiência designada (certidões pp. 

24/25).

Sem prejuízo, redesigno nova audiência de conciliação/mediação para o 

dia 10 de outubro de 2018, às 16h30min.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).
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As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Oficie-se ao juízo deprecado para aditamento da Carta Precatória 

expedida à p. 13.

Ciência a Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 60025 Nr: 2352-22.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLPA, MWP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2352-22.2017.811.0108 – CÓDIGO: 60025

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por ROSA MARIA PINHEIRO em face de JOHN LENNON PERES 

ARAUJO e MURIEL WESLAINY PINHEIRO.

Verifica-se em petitório de p. 48, que a requerente compareceu ao Núcleo 

da Defensoria, informando que passou a residir com suas netas menores 

na Comarca de Colider/MT, requerendo a remessa dos autos.

Assim, seguindo o entendimento já consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “o foro competente para apreciar e 

julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos 

e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança 

ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência 

familiar e comunitária” (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011).

 E conforme dicção do art. 147, incisos I e II do Estatuto a Criança e do 

Adolescente:

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.

Dessa forma, considerando que a matéria discutida nos autos 

relaciona-se ao direito de guarda e alimentos e a autora possui a guarda 

fática da menor, atendendo ao teor da Súmula 383 do STJ, bem como ao 

determinado no art. 53, inciso II, do CPC, o processo em comento deverá 

ser remetido à Comarca de Colider/MT.

Posto isto, DECLINO a competência para processamento dos autos para a 

Comarca de Colider/MT, atual residência da menor e sua avó.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63008 Nr: 1032-97.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA JESUS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO, LUCILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1032-97.2018.811.0108 - CÓDIGO: 63008

REQUERENTE: REGINA JESUS FERREIRA DOS SANTOS.

REQUERIDO: JOÃO RIBEIRO E OUTRO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO

VISTOS.

Pois bem, tendo em vista o teor de (fl. 106), não houve possibilidade do 

defensor publico se manifestar presente por motivos de problemas de 

saúde, impossibilitando o andamento da ação, requerendo assim a 

redesignação de nova data para audiência de conciliação/mediação.

Sem prejuízo, redesigno audiência de conciliação/mediação para o dia 17 

de outubro de 2018, às 14h00min.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64613 Nr: 2021-06.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes de Lara e Braga Ltda, HOLIVAR 

ANTONIO DA SILVA BRAGA, Lusilene Mendes de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2021-06.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64613

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADOS: MENDES DE LARA E BRAGA LTDA e Outros

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25306 Nr: 1582-73.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anacleto Nunes Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1582-73.2010.811.0108 – CÓDIGO: 25306

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH

EXECUTADO: ANACLETO NUNES MIRANDA

VISTOS, ETC.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

O exequente informou o adimplemento da execução, objeto da lide, 

requerendo assim a extinção do feito em virtude do pagamento realizado.
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Assim, considerando que a parte devedora satisfez a obrigação que lhe 

foi exigida, DECRETO a extinção da ação, com amparo no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado se houver.

Após o trânsito em julgado, procedidas todas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

 P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63531 Nr: 1361-12.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(rito coação pessoal), entre as parte acima qualificadas.

Cite-se, constando no mandado às advertências e formalidades legais, 

CONFORME ABAIXO:

O executado a pagar as prestações vencidas e as que vierem a vencer 

no curso do processo, no prazo improrrogável de 03 (três) dias, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, advertindo-o de que se 

assim não proceder será protestado o titulo judicial e decretada a sua 

PRISÃO CIVIL, nos termos do recomenda os artigos 911, § 2º c/c 528, §§ 

1º e 3º, do Código de Processo Civil, devendo ser recolhido na Cadeia 

Pública deste Município.

 Se o devedor pagar a prestação alimentícia, ficará suspensa a ordem de 

prisão ou se expedirá o alvará de soltura.

 O cálculo consta à p. 13, no mesmo ato intime-se a parte autora para 

apresentar a planilha do débito devidamente atualizada.

Conste no mandado citatório que o débito cobrado deverá ser depositado 

na conta bancária indicada (p. 06/verso “item e”).

 Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64745 Nr: 2110-29.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:46803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 AUTOS N.º 2110-29.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64745

EMBARGOS À EXECUÇÃO

 EMBARGANTE: ELSO JOSÉ TIRLONI JÚNIOR

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL

VISTO.

 Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a 

alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais do 

embargante, assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que instrua o feito:

a) cópias das três últimas declarações de imposto de renda, cópia da 

CTPS ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita;

b) cópia dos documentos pessoais.

Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.

Após, intime-se o embargado para se manifestar sobre o bem ofertado em 

garantia (p. 14/verso) pelo embargante, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62399 Nr: 672-65.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:46803

 AUTOS N.º 672-65.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62399

VISTO.

Intime-se a parte autora, através de seu procurador para que, efetue o 

recolhimento da guia para expedição de certidão premonitória, conforme 

requerido no pedido retro (p. 41).

Cumpra-se às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 20 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61902 Nr: 946-35.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLEANDRO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17554-MT, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT Nº 16244

 Ante o exposto, e em consonância com as provas que dos autos 

constam com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o acusado Carleandro da Conceição, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II 

(motivo fútil), III (meio cruel), IV (mediante recurso que dificultou a defesa 

da vítima) e artigo 155, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, 

determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do 

Júri desta comarca. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37486 Nr: 1452-89.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESOLINA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1452-89.2009.811.0085 (Código 37486)

Vistos.

De proêmio, deixo de apreciar a manifestação de fls. 59/65, tendo em vista 

que refuta-se ser a via inadequada para querelas entre advogados, 

evitando-se assim, tumulto no aludido processo.

Outrossim, Considerando que este Juízo não pode imiscuir-se nas 

obrigações avençadas mediante contrato de honorários, tampouco 

destinar valores estabelecidos nos contratos firmados entre as partes e 

seus advogados nos expedientes processuais, salvo quando proposta a 
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execução do contrato e/ou cobrança de honorários em ação própria, 

INDEFIRO o pleito de fls. 69/74.

No mais, considerando que desde o óbito da autora foi realizado apenas a 

habilitação de uma herdeira, nos termos do artigo 313, I, do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

para que seja providenciada a substituição processual do espólio ou dos 

demais sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes 

do Estatuto Adjetivo Civil.

INTIME-SE a herdeira apontado pelo causídico à f. 51/53, a fim de se 

pronunciar nos autos, bem como para indicar os demais herdeiros para se 

habilitarem no processo.

Intime-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 19 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58440 Nr: 475-77.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O

 SENTENÇA

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

JANIO DA COSTA MARQUES, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

sanção prevista no art. 21, caput, da Lei 3.688/1974 (Lei de 

Contravenções Penais) e art. 147, caput, do Código Penal, ambos nas 

disposições da Lei 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, pela 

prática dos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta e 

anterior ao dia 23 de fevereiro de 2016, na residência particular localizada 

na Gleba Ricardo Franco, nesta cidade de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, JANIO DA COSTA MARQUES, com consciência e vontade, 

de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei 

específica, praticou vias de farto contra sua ex-companheira Sandra 

Nascimento Souza.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima 

mencionadas, JANIO DA COSTA MARQUES com consciência e vontade, 

de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei 

específica, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira 

Sandra Nascimento Souza.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima conviveram como se marido 

e mulher fossem, por cerca de 12 anos, e estavam separados desde 

janeiro de 2016.

Após a separação, o denunciado começou a atormentar a vítima indo em 

sua residência sem ser convidado e em horário inapropriados.

Ocorreu que nas circunstancias de tempo e local retromencionados, 

quando o denunciado compareceu novamente na casa da vítima, ambos 

tiveram uma breve discussão. Ato Contínuo, JÂNIO DA COSTA MARQUES 

segurou o pescoço da vítima, tentando esganá-la.

Mesmo com dificuldade para falar, Sandra Nascimento Souza, pediu 

socorro, ocasião em que seu filho Lucas Wanderson Souza Castro 

apareceu no cômodo com um facão nas mãos tendo o denunciado soltado 

a vítima.

Não obstante tal conduta reprovável e delituosa, o denunciado após soltar 

a vítima disse-lhe que “se ela procurasse a delegacia ela veria o que 

aconteceria”. Diante das inúmeras ameaças de morte recebidas pelo 

increpado em outras ocasiões, a vítima se sentiu amedrontada e resolveu 

noticiar os fatos na Delegacia [...]” (sic).

2. A denúncia foi recebida no dia 25/10/2016 (fls. 39/40), citação realizada 

às fls. 44/45 e resposta à acusação apresentada as fls. 48/51.

3. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes e procedeu-se ao interrogado do acusado, cujos depoimentos 

foram gravados em mídia digital anexada aos autos às fls. 59 e 65.

 4. Nas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da 

denúncia (fls. 70/77).

5. A defesa do acusado do acusado, por sua vez, apresentou suas 

alegações finais às fls. 78/91, ocasião em que pugnou pela procedência 

parcial da denúncia, absolvendo o réu da imputação prevista no art. 147 

do CP, aplicando-se a pena no mínimo legal quanto ao delito previsto no 21 

da Lei 3.688/1974, a atenuante da confissão espontânea, fixando-se a 

pena no mínimo legal, em regime inicial aberto, substituindo-a por restritivas 

de direitos.

6. É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - DO CRIME DE VIAS DE FATO

7. O crime previsto no art. 21, caput, da Lei 3.688/1941 (Lei das 

Contravenções Penais), está delimitado nos seguintes termos:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil 

réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

II.1.1 – DA MATERIALIDADE

8. A materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 11/12; pedido de providencias protetivas de fls. 15/17 e 

depoimentos colhidos durante a instrução.

II.1.2 – DA AUTORIA

9. A autoria delitiva é incontroversa nos autos, pois, nas duas ocasiões 

em que foi ouvido (inquisitorialmente e judicialmente) o réu confessou a 

prática delitiva.

10. A vítima, em juízo, foi categórica ao detalhar todo o iter criminis 

percorrido pelo acusado, afirmando que o a segurou pelo pescoço, 

enforcando-a, somente cessando a agressão após a chegada de seu 

filho, o qual, inclusive, presenciou o réu enforcando a genitora, conforme 

se verifica do depoimento judicial da testemunha Lucas Wanderson Souza 

Castro.

11. Desse modo, a confissão do acusado aliada às demais provas 

produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a 

comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

II.2 – DO CRIME DE AMEAÇA

12. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, está delimitado no 

Código Penal nos seguintes termos:

Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

 Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

II.2.1 – DA MATERIALIADADE

13. A materialidade está demonstrada por meio dos depoimentos 

testemunhais colhidos nos autos, pois trata-se de crime formal que não 

exige resultado naturalístico.

II.2.2 – DA AUTORIA

14. Em relação à autoria delitiva, não obstante os judiciosos fundamentos 

apresentados pela ilustre Promotora de Justiça na ocasião de suas 

alegações finais, depois de analisar detidamente todo o arcabouço 

probatório produzido nos autos, verifico que não existem elementos 

suficientemente aptos a subsidiar uma condenação.

15. Muito embora na fase inquisitorial tenham emergidos alguns indícios da 

prática delitiva, o mesmo não se pode dizer da prova produzida sob o 

crivo do contraditório.

16. Nessa perspectiva, ouvida em juízo, a vítima Sandra afirmou que na 

ocasião dos fatos o acusado não a ameaçou caso ela procurasse a 

delegacia, esclarecendo que o réu estava apenas exaltado no momento 

dos fatos. Nesse sentido, a testemunha Lucas também afirmou em juízo 

que não ouviu o réu ameaçar sua genitora, tampouco soube que o 

acusado queria fazer algo com a vítima. A propósito, tanto réu quanto a 

vítima e a testemunha Lucas foram categóricos e uníssonos ao afirmar 

que atualmente possuem bom relacionamento familiar e vivem 

amigavelmente.

17. Logo, diante o contexto probatório produzido nos autos, extrai-se da 

conduta do acusado que esta não foi suficientemente capaz de causar 

mal injusto e/ou grave à vítima a ponto de ela se sentir ameaçada.

 18. Essas circunstâncias impedem um juízo valorativo negativo em face 

do acusado, pois ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva 

e, ainda que o crime tenha ocorrido no contexto doméstico, em que são na 
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grande maioria praticados as escondidas, tais circunstâncias por si sós 

não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso 

o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do 

acusado no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a 

ele atribuída.

19. Nesse sentido, é a jurisprudência:

TJRS – APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. O contexto 

probatório deixa invencível dúvida quanto à autoria delitiva, já que 

inexistem testemunhas presenciais e o reconhecimento procedido pela 

vítima na fase inquisitorial, a par de frágil, não foi ratificado em juízo. A 

dúvida favorece o réu (princípio in dúbio pro reo), razão por que deve ser 

mantida a absolvição. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO. (Apelação Crime 

Nº 70054994926, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francesco Conti, Julgado em 04/09/2013).

TJRS – APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 

MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (PEDAÇO DE MADEIRA). 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA CENTRADA EM UM ÚNICO 

TESTEMUNHO QUE NÃO SE REVELA ISENTO. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO 

PRO REO". ABSOLVIÇÃO. Irregularidades processuais por falta de 

assinatura e de juntada de originais nas peças defensivas que não 

acarretam a nulidade do feito por ser o resultado favorável ao imputado. 

Mérito. Estando frágil a prova da materialidade e igualmente pouco 

consistente a prova da autoria, posto que centrada em um único 

testemunho, não isento, impende que seja o réu absolvido por insuficiência 

de provas. A vítima não soube apontar na polícia seu agressor, tendo 

deixado de se manifestar em juízo em razão de óbito no curso do feito. A 

testemunha, vizinha, que teria visto o réu saindo da casa da vítima, 

portando um pedaço de madeira na noite dos fatos, revelou ter tido 

contato com o acusado durante o trâmite processual, conduta que lhe 

retirou a necessária isenção. Não tendo sido apreendida a "res furtiva" em 

poder do réu e tendo este negado a autoria na fase policial, calando-se em 

juízo, não pode a prova, meramente indiciária, embasar sentença 

condenatória. Absolvição com base no princípio do "in dúbio pro reo". 

APELO DEFENSIVO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 

70055433221, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 19/12/2013).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CP. 

CONTEXTO FAMILIAR. PADRASTO E ENTEADA. ABSOLVIÇÃO. 

FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ART. 386, VII, CPP. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DA 

GENITORA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA IMPRECISAS PARA 

ATESTAR A OCORRÊNCIA DE ATOS LIBIDINOSOS. PARECER 

PSICOSSOCIAL INCONCLUSIVO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. BROCARDO IN 

DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante de dúvidas razoáveis 

acerca da autoria do delito, fragilizando um possível decreto condenatório, 

é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça 

absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, 

no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo". 2. Ouvida 

em juízo, a vítima, por intermédio de entrevista psicossocial apropriada, 

relatou que o réu apenas a abraçou, não desvelando qualquer ato 

libidinoso apto a caracterizar o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, 

CP). 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.802962, 20120510002086APR, 

Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE 

OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/07/2014, Publicado 

no DJE: 16/07/2014. Pág.: 183). Grifos nosso

20. Importa dizer, outrossim, que os indícios existentes na fase inquisitorial 

não foram confirmados em juízo, contrariando o disposto no art. 155 do 

Código de Processo Penal.

21. A propósito, eis a jurisprudência:

TJDFT – PENAL E PROCESSUAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES 

FINAIS DE UM DOS RÉUS COM DEFENSOR PRÓPRIO. NULIDADE NÃO 

DECLARADA EM FACE DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. CONFISSÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA EM JUÍZO. PROVA 

EXCLUSIVAMENTE INQUISITÓRIA. INACEITAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO 

PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. 1 Réus condenados por infringirem 

vezes o artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, combinado com 70 do Código 

Penal, porque invadiram estabelecimento comercial mediante escalada e 

rompimento de obstáculo para o fim de subtrair produtos de comércio e 

uma motocicleta de terceiro deixada para manutenção. 2 A ausência de 

alegações finais constitui causa de nulidade, ao vilar os princípios da 

ampla defesa e do contraditório. Súmula 523/STF. Todavia, sendo a 

absolvição mais favorável ao réu, a economia e a celeridade do processo 

possibilitam não declarar a nulidade quando possível absolver o réu por 

falta de provas. 3 Indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial não 

confirmados em Juízo não bastam à condenação penal, máxime quando se 

apresenta vaga e imprecisa. A condenação criminal não pode se basear 

em conjecturas e suposições, mas somente na prova inequívoca do fato e 

de sua autoria. 4 Apelações providas absolver os réus com base no 

princípio In Dubio Pro Reo.. (Acórdão n.790355, 20100910013613APR, 

Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma 

Criminal, Data de Julgamento: 24/04/2014, Publicado no DJE: 26/05/2014. 

Pág.: 195). Grifos nosso

22. Com efeito, se a prova inquisitorial não foi confirmada na fase judicial, 

resta inviabilizado qualquer juízo valorativo em face do acusado, não 

havendo alternativa senão a absolvição.

III – DISPOSITIVO

23. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e:

a) CONDENO JANIO DA COSTA MARQUES, nascido em 08/01/1981, filho 

de José da Costa Marques e Durvalina Saucedo, natural de São José 

Alcorizal/MT, como incurso nas sanções previstas no art. 21, caput, da Lei 

3.688/1974 (Lei de Contravenções Penais).

b) ABSOLVO o acusado JANIO DA COSTA MARQUES, com fulcro no art. 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto ao delito tipificado no 

art. 147, caput, do Código Penal.

IV – DOSIMETRIA DA PENA – DO CRIME DE VIAS DE FATO

24. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

25. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de 

condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

 c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.
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g) Consequências do crime: tratando-se de crime de perigo abstrato cuja 

consumação não exige resultado naturalístico, não existem justificativas 

para valorar negativamente neste ponto.

h) Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

26. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista 

que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a 

pena-base em 15 dias de prisão simples.

27. Na segunda fase, tendo em vista que o réu confessou a prática 

delitiva, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do 

Código Penal. No entanto, diante o teor da súmula 231 do STJ (“A 

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal”), mantendo-se a pena intermediária em 15 

dias de prisão simples.

28. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da 

pena aplicável ao caso.

 29. Substituição da pena: nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por UMA PENA RESTRITIVA DE 

DIREITOS, a ser definida pelo Juízo da Execução.

30. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, 

do CPP, tendo em vista que o acusado não foi preso durante a instrução, 

em caso de recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

 31. Indenização à vítima: não havendo pedido expresso para a fixação de 

valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, deixo 

de aplicar o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP.

32. Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, 

devendo ser descontadas de eventual fiança prestada e, não sendo 

suficiente, fica suspensa a exigibilidade do remanescente, em razão da 

justiça gratuita, que ora lhe defiro.

 33. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente e,

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

34. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do art. 

1.421 e seu parágrafo único da CNGCGJ/MT.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56683 Nr: 640-61.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Poquiviqui de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 25.Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal e, portanto, ABSOLVO o acusado SERGIO POQUIVIQUI DE 

SANTANA quanto aos delitos tipificados no art. 21 da Lei 3.688/1941 (Lei 

das Contravenções Penais), art. 146, caput, e art. 148, §1°, inciso I, ambos 

do Código Penal.26.Certificado o trânsito e julgado oficie-se aos órgãos de 

registro criminal, nas formas da lei.27.Por fim, arbitro em favor do 

advogado dativo, Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto – OAB/MT n. 

11.269, honorários advocatícios proporcionais no montante de 05 (cinco) 

URH, equivalente a R$ 4.482,53, em observância à proporcionalidade entre 

o trabalho realizado e o disposto nos itens 6 e 7 da Tabela XIX da OAB/MT 

2018. Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança, 

independentemente do trânsito em julgado da sentença, sendo que os 

honorários de eventual fase recursal serão arbitrados oportunamente, 

conforme o trabalho realizado.Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61893 Nr: 943-07.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz de Oliveira Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de processo de execução de pena de Luiz de Oliveira Melo, 

condenado pela prática do delito de lesão corporal, à pena de 03 meses 

de detenção.

Em parecer, o i. Promotor de Justiça pugnou pela extinção do processo e 

da pena em razão de seu cumprimento (fl. 47).

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

A punibilidade deve ser extinta em razão do cumprimento.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o reeducando cumpriu 

integralmente a pena que lhe foi imposta, razão pela qual a extinção do 

feito é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a punibilidade do reeducando Luiz de 

Oliveira Melo, com fulcro no art. 66, II c/c art. 109, caput, ambos da Lei nº 

7210/84, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao Cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 931 Nr: 227-68.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SEIXAS DA SILVA " VULGO 

CARLINHOS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 AÇÃO PENAL Nº 227-68.2003.811.0077 - Cód. 931

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): CARLOS SEIXAS DA SILVA

VÍTIMA(S): Josias Santos da Silva

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado CARLOS SEIXAS 

DA SILVA pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 121, §2º, II 

e IV do Código Penal, por fatos ocorridos em 22/12/1996.

O tipo penal prevê uma pena máxima em abstrato de trinta anos, razão 

pela qual, conforme art. 109, I, do Código Penal, prescreve em 20(vinte) 

anos.

A decisão de pronúncia, ultimo marco interruptivo da prescrição, foi 

proferida em 13/08/1997 (fls. 157/158) e, decorridos mais de 20(vinte) 

anos até a presente data, o processo ainda não se findou, de forma que 

se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso I, 

ambos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade do réu CARLOS 

SEIXAS DA SILVA.

Cancelo a audiência designada.

Após o trânsito em julgado, recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão 

eventualmente expedido(s) nos autos e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

P.R.I. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do art. 

1.421 e seu parágrafo único da CNGCGJ/MT.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 08 de janeiro de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58440 Nr: 475-77.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034626/9/2018 Página 524 de 527



 Diante da não intimação das partes e testemunhas, redsigno audiência 

para o proximo dia 19/07/2017, às 14h30min.

Saem intimados os presntes.

Expeçam-se mandaddos de intimação da vitima e da testemunha.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-54.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE SOUZA RAMOS IBANEZ (EXEQUENTE)

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 8010118-54.2015.8.11.0077. EXEQUENTE: JAQUELINE DE 

SOUZA RAMOS IBANEZ EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, 

etc. Intime-se a parte exequente para indicar bens para penhora, no prazo 

de cinco dias. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 25 de setembro de 

2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-71.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS DE MATOS MAGALHAES (EXEQUENTE)

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 8010091-71.2015.8.11.0077. EXEQUENTE: EPAMINONDAS DE 

MATOS MAGALHAES EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, 

etc. Intime-se o exequente para indicar bens para penhora no prazo de 

cinco dias. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 25 de setembro de 

2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120618 Nr: 199-97.2018.811.0102

 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: VTM, VAT, VM, EAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NARDI - 

OAB:24204/O, DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108067 Nr: 1378-71.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR EM RELAÇÃO A PETIÇÃO DE REF. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120638 Nr: 210-29.2018.811.0102

 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: MLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para que, no prazo de 15 

(quinze)dias promova a juntada de Certidão Negativa da Receita Federal 

ou se manifeste no mesmo prazo, concernente ao Imposto de Renda, 

conforme dipositivo no despacho de Ref.10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 302-75.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Souza, ESPOLIO DE VICENTE 

FERREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE RITA MARIA DE SOUZA, MARIA DO 

ROSARIO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES KING CARR DE MUZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 INTIMAR advogada dos autores para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

depositar o valor remanescente dos honorários periciais, tendo-se em 

vista que fora realizaod o depósito de apneas 50% (cinquenta por cento) 

do que lhe competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103680 Nr: 1309-73.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO JUNTADA A REF. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124152 Nr: 1889-64.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO JUNTADA A REF. 14.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116735 Nr: 1506-23.2017.811.0102

 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: MIRIAN DO LAGO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABOR PEREIRA DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DO INVENTARIANTE PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS SE MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71556 Nr: 660-16.2011.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VALÉRIO BUENO FERREIRA, 

JULIANO DA SILVA RIBEIRO, GILBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMIR LUCIANO KOHLER - 

OAB:14925, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/O, RAFAEL 

JOSÉ PAULI - OAB:20.244/O, VANDERSON PAULI - OAB:13534, VITOR 

MENDES NUNES FILHO - OAB:14037

 INTIMAR advogado do réu ANDERSON VALÉRIO BUENO FERREIRA, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o nome e o código do Banco, 

para fins de liberação de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69815 Nr: 69-88.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAMAD MATERIAIS E INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS, ANTONIO CARLOS NANI MARTINS, EDNEA RODRIGUES 

CARVALHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERREIRA ANDRADE - 

OAB:20463/O, JOÃO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O

 Intimação do Advogado do executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a penhora no sistema RENAJUD, realizada à ref. 

27, bem como da decisão a seguir transcrita: " Vistos, etc. DEFIRO o 

pedido (ref. 17) para que seja realizada a tentativa de Penhora Online em 

nome dos executados, nos termos do artigo 854 do Código de Processo 

Civil. EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para pagamento 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 a quantia indicada deverá ser transferida para a 

Conta única, na forma do art. 515, § 1º, da CNGC. Se a penhora online for 

realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte Executada para 

apresentar embargos em 30 (trinta) dias (art. 16 LEF). Apresentados os 

embargos, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em igual prazo 

(art. 17, LEF). Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a 

parte credora em 10 (dez) dias. Caso a penhora online reste infrutífera, 

desde já, DEFIRO a realização de buscas via Sistema RENAJUD, na 

tentativa de localização de veículos em nome da parte executada. Caso 

seja frutífera a diligência, PROCEDA-SE À RESTRIÇÃO, valendo como 

termo o próprio extrato. Restando ambas as diligencias infrutíferas, 

INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a existência de bens dos devedores passíveis de penhora. 

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

art. 1.181 da CNGC. Vera/MT, 24 de maio de 2018. Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito."
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

EDITAL Nº 009/2018 
 
A Doutora Myrian Pavan Schenkel, Meritíssima Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC da 
Comarca de Primavera do Leste-MT, no uso de suas atribuições Legais e na forma da lei, faz 
saber aos candidatos com inscrições deferidas, concernente ao PROCESSO SELETIVO PARA 
01(uma) VAGA E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O 
CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR DESTA COMARCA, torna público a análise dos 
recursos interpostos, bem como a relação dos CANDIDATOS APROVADOS no certame, 
conforme decisão abaixo: 
“Vistos...  Trata-se da análise de dois recursos interpostos às fls. 234/241 e 242/244 em relação a 
divulgação do gabarito do processo seletivo para credenciamento de conciliador/2018. 
Acerca do primeiro recurso, a autora afirma que houve plágio das questões 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 36, 37, 41, 42 e 46 uma vez ter encontrado na internet 
questões semelhantes às aplicadas nesta prova. Consoante os documentos em anexo comprovam, 
as questões apontadas não são idênticas aos itens mencionados da prova pela recorrente e não 
foram retiradas do site referido. As questões foram elaboradas por diferentes pessoas, conforme os 
pontos já especificados no edital, utilizando outras questões de vários concursos como padrão. As 
assertivas e/ou enunciados que compõem as questões mencionadas pela recorrente ditas como 
plagiadas foram retiradas em sua imensa maioria de texto legal e das normativas internas do 
TJMT, sendo que tais semelhanças não trouxeram prejuízo aos candidatos, fato este demonstrado 
pela circunstância de que 67 (sessenta e sete) pessoas realizaram a prova, havendo apenas 2 (dois) 
recursos.  
Segue jurisprudência sobre o assunto:  
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - 
CONCURSO PÚBLICO - CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS - QUESTÕES NÃO INÉDITAS - 
INEXIGÊNCIA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - ANULAÇÃO DO CONCURSO - 
DESARRAZOABILIDADE - VALIDADE DAS PROVAS E DO CONCURSO - SENTENÇA 
CONFIRMADA. - Na atualidade, a Administração Pública está submetida ao princípio da 
legalidade, em sua faceta juridicidade, que impõe, em sua atuação, inclusive na seleção de 
candidatos para ocupar cargos públicos e, em contrapartida, na anulação do certame, a 
observância de todo o "bloco de legalidade", constituído pelas regras e princípios gerais de 
direito implícitos e explícitos em nosso ordenamento jurídico. - Quanto ausente no edital ou no 
contrato de prestação de serviço a exigência de ineditismo, não é razoável a anulação de prova 
de concurso tão somente pelo fato de haver questões não inéditas, sobretudo se inexistente 
elemento que indique a ocorrência de fraude no certame. - O candidato classificado dentro do 
número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade 
do certame. - Embora seja defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, 
cabe-lhe seu exame sob o aspecto da legalidade, este entendido como uma análise da 
conformidade do ato administrativo com todo o arcabouço do ordenamento jurídico brasileiro, 
não limitado às regras jurídicas, mas também; e principalmente, estendido aos princípios gerais 
do direito, sejam eles implícitos ou explícitos em nosso sistema jurídico. (STJ - ARESP Nº 
1.036.625 - MG RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE, Data de publicação: 
09/02/2017). 
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Em relação ao recurso de fls. 242/244, objetiva ele a alteração do gabarito em face da questão 34, 
sob o argumento que o item “b” estaria com o enunciado incompreensível e, por consequência, 
tornaria o referido item errado. Pois bem, é possível que o item “b”, da questão 34, não esteja 
totalmente completo, entrementes tal possibilidade não anula e nem torna a questão errada. Assim, 
é possível afirmar que questão incompleta não é sinônimo de questão errada. Vale destacar, ainda, 
por se tratar de questão de múltipla escolha, às vezes devemos escolher a assertiva menos errada 
(palavras do professor Hugo Goes1). De uma análise detida da prova, a questão solicitava a 
marcação da alternativa correta, apontando o gabarito como correta a alternativa “e”, que afirma 
todas as alternativas estavam corretas. Assim, estando as alternativas “a”, “c” “d” todas completas 
e corretas, a alternativa “b”, embora incompleta, não deixa de estar correta, não há motivos para 
alteração do gabarito, restando, portanto, a letra “e” como a única incorreta. 
Isto posto, INDEFIRO os recursos interpostos às fls. 234/241  e fls. 242/244, sendo o gabarito 
oficial o que segue: 

 
GABARITO OFICIAL: 

 
0  A 

02 E 

03 B 

04 D 

05 D 

06 C 

07 E 

08 D 

09 A 

10 C 

1  D 

12 D 

13 C 

14 B 

15 B 

16 A 

17 E 

18 D 

19 A 

20 A 

2  D 

22 A 

23 C 

24 B 

25 E 

26 C 

27 B 

28 E 

29 E 

30 A 

3  A 

32 B 

33 C 

34 E 

35 A 

36 C 

37 E 

38 A 

39 C 

40 B 

4  B 

42 D 

43 E 

44 C 

45 A 

46 A 

47 B 

48 D 

49 D 

50 E 
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Deste modo, após detida análise dos cartões respostas juntados às 164/230 dos autos, têm-se os 
seguintes classificados, conforme relação abaixo: 

CLASSIFICAÇÃO Critérios de desem   

 Nome Nº Insc. Nota Data de Nasc.  

1º Jaqueline de Sousa Antunes Grippa 68 82   

2º Paloma Fabricia Oliveira 16 74   

3º Jhanyleyne Furlan Sorti 91 72   

4º Ludmyla Caetano 28 70   

5º Helena Dallava Nunes 67 68   

6º Luiz Fernando Nominato Iglesias 26 66 08/07/1994  

7º Daniela Batista Peruzzolo 09 66 14/06/1997  

8º Carla Adriana Inocêncio de Matos 74 64 31/10/1987  

9º Rafaella Max Alves Cardoso 63 64 12/04/1989  

10º Bruna Benedeti Machado 31 64 08/11/1992  

11º Maria Roseli Aparecida Correia 69 62 08/04/1971  

12º Cristina Dreyer 29 62 29/12/1979  

13º Josiane Pedroso 50 58 02/09/1988  

14º Carla Daniela Isbrecht 34 58 11/01/1991  

15º Maisa Vendruscolo 20 58 30/06/1995  

16º Gabriele Saraiva Rangel 92 58 14/09/1995  

17º Nicoli Damini Martins 79 58 25/02/1998  

18º Raquel Dreyer 43 56 13/10/1981  

19º Renato de Almeida Brentan 35 56 25/07/1986  

20º Ruana Caroline Silva Rios 51 56 28/09/1992  

21º Jacqueline Oliveira da Silva 14 56 30/08/1994  

22º Gilmar Alves de Oliveira Filho 42 56 13/09/1996  

23º Aveline Gail Calixto 54 54   

24º Sandra Mara Alves Arana Franzão 88 52 27/06/1983  

25º Maria Aparecida Sales dos Santos Fernandes 61 52 06/09/1985  

26º Rodrigo Costa Dias da Costa 4 52 23/01/1991  

27º Luiz Felipe da Silva do Espirito Santo 57 52 18/02/1994  
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28º Lucilene Fonseca de Lima 64 50 21/10/1982  

29º Deisy Daiann Trampusch 5 50 15/10/1987  

30º Thaylane Macêdo da Silva 71 50 08/06/1988  

31º Verônica Sabrina Pereira Lemes 62 50 06/07/1994  

ELIMINADO2  Alana Sibeli Fava 22    

ELIMINADO Rosielly Pereira de Matos 56    

ELIMINADO José Humberto Pires 75     

ELIMINADO Lucilene Benta de Oliveira 19    

ELIMINADO Mariana Carolina de Campos Paião 70    

ELIMINADO Bruna Maria Campos Felici 73    

ELIMINADO Ariane Kelem A. Arruda 33    

ELIMINADO Wesley Henrique de Oliveira Sousa 39    

ELIMINADO Raquel Rosa Dornellas 72    

ELIMINADO Fabiana Perez da Silva 10    

ELIMINADO Gabriela Queiroz Sulzbach 27    

ELIMINADO Giselle Soares Farias Pinto 02    

ELIMINADO Élika Letícia Campos dos Santos 08    

ELIMINADO Érica Bruna Felix de Araújo 21    

ELIMINADO Gilmar Matos Santos 06    

ELIMINADO Warllon Oliveira Costa 37    

ELIMINADO Deuseny Alves Velasco 45    

ELIMINADO Cássia Felix Pereira 59    

ELIMINADO Cristina Jesus de Souza 81    

ELIMINADO Simone Manoela Schuster Konzen 87    

ELIMINADO Daniela Dias Araújo Sousa 03    

ELIMINADO Mayara Ferreira Silva 25    

ELIMINADO Thaís Vieira Martins 48    

ELIMINADO Cássia Luzia Kuczkovski 1    

ELIMINADO Michelly N. Castro Pereira 65    

ELIMINADO Valdelicy Maria Monteiro 32    

ELIMINADO Deyse Ribeiro da Silva 78    

ELIMINADO Carla Vieira Leal 7    

ELIMINADO Valdinesa Souza Lima 24    
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ELIMINADO Karla Dianely Barbosa Leite 23     

ELIMINADO José Freire da Silva Júnior 13     

ELIMINADO Amanda Santos Lemes 49     

ELIMINADO Karen Daiane Andreola 53     

ELIMINADO Katiana Pereira Maiberg 15     

ELIMINADO Layandra da Silva Rios C. Menezes 77     

ELIMINADO Gisele Ferreira Ferraz 17     

       
 

A fim de oportunizar eventual recurso quanto à classificação do candidato e os critérios de 
desempate, os documentos estarão disponíveis para consulta na Secretaria da Diretoria do Foro 
desta Comarca, sendo vedada a extração de cópia ou retirada em carga destes autos, permitindo-
se apenas as vistas em balcão deste feito. 
Diante do exposto, indeferem-se os recursos e determina-se a publicação do gabarito oficial e 
da classificação dos candidatos.” 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, aos 24 dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e dezoito. Eu_(Marina Soares Vital Borges), Gestor Administrativo, que digitei e 
subscrevi. 

 
 
 

Myrian Pavan Schenkel 
Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC 

 
 

Marina Soares Vital Borges 
Secretária 

 
 

Migueloncito dos Santos 
Membro 

 
 

Lidiane Memória Campos 
Suplente 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES 
 
EDITAL 13/2018/DF 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE APOIO AO PROCESSO SELETIVO e Juiz de 

Direito e Diretor do Foro, no uso de suas atribuições, torna público o gabarito 

provisório do Processo Seletivo para credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de 

Barra do Bugres-MT, bem como abre prazo para interposição de recurso. 

 

1 – GABARITO PROVISÓRIO 

  

 Prova Objetiva – Anexo I. 

Questão ALTERNATIVAS 

01 A B C D 

02 A B C D 

03 A B C D 

04 A B C D 

05 A B C D 

06 A B C D 

07 A B C D 

08 A B C D 

09 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 
 

 

2 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA SENTENÇA/PEÇA 
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 Prova discursiva – Anexo II. 

 Critérios a serem considerados na correção da avaliação da sentença: 

• O projeto de sentença de mérito deverá abordar o caso submetido a julgamento, 

notadamente os pedidos constantes da inicial e as alegações apresentadas em 

sede de contestação, inclusive da preliminar suscitada; 

• Observância do princípio da correlação entre a petição inicial (pedidos 

cumulados) e a sentença, evitando-se sentença citra, extra ou ultra petita; 

• Observância do disposto nos artigos 38 e 39 da Lei nº. 9.099/95; 

• Observância das normas gramaticais na redação e no projeto de sentença; 

• Elaboração do dispositivo do projeto de sentença conforme fundamentação, 

tendo-se por base os pedidos constantes da inicial (princípio da correlação), 

atendendo-se inclusive quanto à liminar parcialmente deferida; 

• RELATÓRIO: dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95; 

• FUNDAMENTAÇÃO: alguns temas a serem abordados na fundamentação 

conforme o entendimento do candidato (acolhimento parcial dos pedidos ou 

rejeição dos pedidos): responsabilidade civil no Código Civil, responsabilidade 

dos reclamados ou de um deles; eventual culpa exclusiva do reclamante; ônus da 

prova; existência ou não dos danos materiais e extrapatrimoniais. 

 

Principais critérios de avaliação: 

Domínio da modalidade escrita comporá o número de erros do(a) candidato(a), 

considerando-se aspectos de natureza gramatical, tais como ortografia, morfossintaxe e 

propriedade vocabular; 

Analisar alegação de incompetência do Juizado; 

Deliberar sobre a inversão do ônus da prova em face do autor; 

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; 

Possibilidade ou a impossibilidade, de efetuar cobrança baseada exclusivamente em 

laudo, da qual o consumidor não participou da confecção, de forma fundamentada; 

Declarar inexistente o débito ou reconhecer o débito, de forma fundamentada; 

Deliberar sobre a destinação do valor prestado em garantia no Juízo; 

Condenar/afastar a indenização por danos morais, de forma fundamentada; 

Rejeitar a alegação da utilização exclusiva do laudo pericial oficial; 
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3 – DOS RECURSOS 
Ficam intimados os candidatos para, querendo, interpor recurso contra o gabarito 
provisório no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar das 12:00 do dia 26/09/2018 até as 
19:00 do dia 27/09/2018, conforme disposto no item 14.1, alínea “b”  do Edital 
09/2018-DF, interposto e protocolado na Diretoria do Fórum de Barra do Bugres-MT ou 
por e-mail barra.bugres@tjmt.jus.br, segue modelo de ficha para recurso no Anexo III. 
E, para que chegue ao reconhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum de Barra do 
Bugres e publicado no Diário de Justiça Eletrônico. 
 
 
 
João Filho de Almeida Portela 
Juiz de Direto e Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 

Questões: 
 
Português 
1 – É aconselhável sempre ter em mãos um dicionário atualizado, principalmente 
depois da reforma ortográfica ocorrida em 2009. Assinale a alternativa onde todas 
as palavras sofreram modificações, de acordo com as recentes normas na 
padronização da Língua Portuguesa : 
A) tragédias e filósofas; 
B) herói e papéis; 
C) ideológicas e compactuam; 
D) idéia e freqüentemente. 
 
Direito Constitucional 
2 – Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao Princípio da Motivação das 
Decisões Judiciais: 
A) é uma garantia constitucional contra possível excesso do Estado-Juiz; 
B) é uma prerrogativa do cidadão com base no seu direito de ir e vir por isso se 
relaciona ao habeas corpus; 
C) está tão somente vinculada às decisões judiciais, sendo que uma decisão 
puramente administrativa não se faz necessária atendimento de tal princípio; 
D) é uma prerrogativa do cidadão que se fundamenta em outro princípio sendo ele 
do Contraditório e Ampla Defesa. 
 
3 – No que concerne às Funções Essenciais da Justiça, podemos afirmar que: 
A) são consideradas como funções essenciais da justiça o Poder Judiciário, o 
Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia e as Polícias Civis; 
B) o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo violável por seus 
atos e manifestações, no exercício da profissão e fora dela, nos termos da lei; 
C) é função institucional do Ministério Público a requisição de diligências 
investigatórias e da instauração de inquérito policial; 
D) o controle externo da atividade policial é realizado pelos Juízes. 
 
Direito Civil 
4 – Acerca dos institutos da prescrição e decadência assinale a alternativa correta: 
A) a decadência não corre contra os relativamente incapazes; 
B) quando houver decadência convencional, o juiz pode suprir a sua alegação, a 
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; 
C) a prescrição não corre na pendência de condição suspensiva; 
D) havendo consenso entre os envolvidos, há possibilidade de renúncia prévia da 
decadência fixada em lei. 
 
5 – Assinale a alternativa correta: 
A) a propriedade das coisas móveis pode ser transferida antes da tradição; 
B) havendo ou não instrumento de mandado, a posse não pode ser adquirida por 
representante; 
C) o detentor possui proteção possessória equivalente ao do possuidor; 
D) usucapião especial urbana pode ser reconhecida extrajudicialmente sendo a 
aquisição do respectivo imóvel registrada pelo oficial do registro de imóveis 
competente. 
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Direito Processual Civil 
6 – Assinale a alternativa incorreta: 
A) a autocomposição importa na solução do conflito a partir da solução a que 
chegam as partes, seja por meio de negociações entre si, seja a partir de auxílio de 
terceiros (mediadores ou conciliadores); 
B) a heterocomposição importa na solução do conflito que ocorre por um terceiro, 
que pode ser um árbitro ou um juiz; 
C) ao convencionar a arbitragem as partes renunciam, em definitivo, o direito de 
acesso à justiça; 
D) no novo Código de Processo Civil, abre-se várias alternativas para a solução de 
conflito que não só a decisão proferida pelo Poder Judiciário, a autocomposição é 
incentivada cada vez mais. 
 
7 – Correlacione e assinale a sequência correta: 
(1) Depoimento Pessoal 
(2) Confissão 
(3) Prova Documental 
(4) Prova Testemunhal 
(5) Prova Pericial 
( ) consiste em exame, vistoria ou avaliação, trata-se de meio de prova em que 
necessita de conhecimentos de expert nomeado pelo Juízo. 
( ) quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao 
do adversário. 
( ) meio de prova consistente na colheita do depoimento do autor e do réu. Será 
produzida na audiência de instrução e julgamento. 
( ) em regra deve ser apresentada juntamente com a petição inicial e contestação. 
( ) é a pessoa que, não sendo a parte, será chamada para depor sobre os fatos 
tratados no processo. 
A) 5, 1, 2, 3, 4; 
B) 5, 2, 3, 1, 4; 
C) 4, 2, 3, 1, 5; 
D) 5, 2, 1, 3, 4. 
 
Direito Penal 
8 – Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o agente que 
voluntariamente repara o dano, depois do recebimento da denúncia ou da queixa, 
mas antes do julgamento: 
A) sua pena fica inalterada; 
B) fica isento de pena; 
C) terá atenuação de pena; 
D) terá a redução de pena de um terço. 
 
9 – Assinale a alternativa correta quanto à execução penal: 
A) não se admite a regressão de regime per saltum; 
B) o trabalho externo é admissível, desde que o condenado frequente cursos 
supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior; 
C) só será admitida a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação 
imediata de regime menos severo depois de transitada em julgado a sentença 
condenatória; 
D) o Código Penal dispõe que, no regime fechado, o condenado fica sujeito a 
trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. 
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Direito Processual Penal 
 
10 – Estando o acusado preso ou solto, o representante do Ministério Público, nos 
termos do Código de Processo Penal, terá respectivamente o prazo de quantos dias 
para oferecimento da denúncia: 
A) 5 e 15; 
B) 10 e 20; 
C) 20 e 30; 
D) 30 e 60; 

 
11 – Quando o acusado estiver em local diferente da jurisdição processante, este 
será: 
A) julgado à revelia; 
B) imediatamente por carta precatória; 
C) deverá ser interrogado por videoconferência; 
D) solicitar que seu processo seja remetido para a comarca de sua residência. 
 
Lei dos Juizados Especiais  
12 – Sobre as provas no Juizado Especial, de acordo com a Lei nº. 9.099/95: 
A) é obrigação da parte levar a testemunha à audiência, considerando ser 
inaplicável a condução coercitiva; 
B) a prova pericial pode ser realizada de forma oral, e procedendo dessa forma, fica 
obrigado o perito a entregar o laudo escrito em 24 horas após à audiência; 
C) quando o autor deixar de comparecer na audiência, o processo só poderá ser 
extinto após sua intimação pessoal; 
D) será válida prova testemunhal produzida por declaração escrita. 

 
13 – Em relação aos Juizados Especiais Cíveis, é correto afirmar: 
A) reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial se o demandado deixar de 
comparecer a quaisquer das audiências, de conciliação ou de instrução e 
julgamento, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz; 
B) não pode ser parte, como autora, as pessoas jurídicas, sem exceção; 
C) o mandato ao advogado poderá ser verbal, inclusive quanto aos poderes 
especiais; 
D) não se admitem ações de natureza alimentar e de despejo. 
 
Da Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso 
14 - Constituem a estrutura organizacional das comarcas de primeira instância as 
seguintes unidades modulares, exceto:  
A) Gabinete do Juiz;  
B) Secretaria da Vara;  
C) Central do Juizado;  
D) Central de Distribuição;  
 
15 – Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Lei Complementar 270 de 
02/04/2007: 
A) cada unidade jurisdicional dos Juizados Especiais do Estado haverá, se 
necessário, um Juiz Leigo e um Conciliador; 
B) Os Juízes Leigos e os Conciliadores são particulares que colaboram com o 
Judiciário na condição de Auxiliares da Justiça, prestando serviço público 
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relevante, sem vínculo empregatício, sendo credenciados pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, pelo período de 3 (três) anos, admitida uma única prorrogação; 
C) O Tribunal de Justiça credenciará, para cada unidade jurisdicional, Juízes 
Leigos e Conciliadores em número suficiente para atender a demanda, de acordo 
com a necessidade dos serviços; 
D) A decisão do Juiz Leigo, para sua validade e eficácia, depende da homologação 
do Juiz Togado. 
 
Legislação Extravagante 
16 – São infrações gravíssimas conforme o Código de Trânsito Brasileiro, exceto: 
A) Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por 
seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança; 
B) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança; 
C) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os 
demais veículos; 
D) Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência. 
 
17 - Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o 
poder público com os seguintes instrumentos, entre outros, exceto: 
A) manutenção de assistência jurídica, integral e onerosa para o consumidor 
carente; 
B) instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do 
Ministério Público; 
C) criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores 
vítimas de infrações penais de consumo; 
D) criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a 
solução de litígios de consumo. 
 
Legislação Ambiental 
18 – O órgão consultivo e deliberativo responsável pelo SISNAMA e pelo SNUC é  
A) Ministério do Meio Ambiente; 
B) IBAMA; 
C) Instituto Chico Mendes; 
D) Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
 
19 – Em consonância com o que dispõe a Lei nº. 6.938/81, podemos afirmar que: 
A) nos casos de dano ao meio ambiente a regra é a da responsabilidade civil 
subjetiva, comprovada a culpa; 
B) só haverá obrigação de reparar o dano caso fique comprovado a culpa; 
C) o Estado não poderá ser responsabilizado pela ocorrência de dano ambiental, 
mesmo que ocorra relação de causa e efeito entre sua ação e/ou omissão e o evento 
danoso ambiental ocorrido; 
D) todo passivo ambiental gera uma responsabilidade civil ambiental para a sua 
reparação, mitigação ou compensação, que se perpetua no tempo, até que o dano 
seja reparado. 
 
20 – As espécies de penas de prestação de serviços à comunidade aplicáveis às 
pessoas jurídicas, em decorrência da prática de crimes ambientais, estão previstas 
no art. 23 da Lei nº. 9.605/98, exceto: 
A) custeio de programas e de projetos ambientais; 
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B) execução de obras públicas que tenham finalidade de atender a saúde; 
C) manutenção de espaços públicos; 
D) contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. 
 

 
 
 

ANEXO II 
 

Situação problema: 
 
 Trata-se de ação ordinária proposta por “Pacífico de Oliveira” em desfavor da 
concessionária de energia elétrica “Luzamarela”, que informa ter sido notificado de 
cobrança de multa e possível aviso e suspensão do serviço já que a concessionária de 
energia elétrica, teria constatado a suposta utilização do irregular dos serviços, 
popularmente conhecido como “gato”.  
 
 Informa o requerente, que não realizou qualquer procedimento para fraudar o 
sistema de consumo, requer a concessão de tutela de urgência para impedir a suspensão 
do serviço, e, no mérito a declaração de inexistência de débito, bem como indenização 
por dano moral. 
 
 A tutela de urgência foi deferida mediante depósito judicial, no valor de R$ 
15.000, 00 (quinze mil reais) que é objeto da cobrança e notificação. 
 
 Frustrada a conciliação, a concessionária apresentou contestação alegando 
preliminarmente incompetência do juizado por ser matéria que necessita realização de 
prova pericial marcada pela complexidade. No mérito, requereu o julgamento de 
improcedência informando que seguiu rigorosamente as diretrizes pertinentes ao caso e, 
ainda, que o procedimento de fraude no sistema elétrico foi confirmado por laudo de 
entidade oficial, anexa na contestação.  
 
 Pediu o julgamento de improcedência e a liberação do valor depositado em 
juízo.  
 
 A parte autora apresentou impugnação, inclusive dos documentos, requerendo o 
julgamento de procedência integral dos pedidos da inicial.  
 
 Não houve requerimento de produção de provas em audiência e, assim, os autos 
vieram conclusos para prolação de sentença.  
 
 Em face dos fatos acima relatados, redija a sentença, dando solução ao caso. 
Analise toda a matéria de direito pertinente para o julgamento e fundamente suas 
explanações. Dispense relatório e ementa, e não crie fatos novos. 
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ANEXO III 
 
RECURSO DO PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ 
LEIGO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT – Edital 09/2018-DF, 
publicado em 04/08/2018. 
 
À Comissão de Homologação das Inscrições;  
 
Candidato:___________________________________________________ 
 

Requer reconsideração do gabarito provisório, publicado em 26/09/2018, 
referente à(s) questão(ões) nº(s) __________________________, conforme motivo 
exposto abaixo:  

 
Motivo do Recurso:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
O Recurso deverá ser entregue pessoalmente no mesmo endereço da Inscrição 

ou com enviado por e-mail “barra.bugres@tjmt.jus.br”. 
 
Data: ____/_____/______. 
 
 Assinatura do candidato(a): ______________________________.  
 
Parecer da Comissão: (   ) Deferido (   ) Indeferido  
 
Assinaturas:________________________________.  
___________________________________________. 
___________________________________________. 
 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE JUINA 

  
EDITAL N.º 9/2018-DF 
 
O Excelentíssimo Doutor Fabio Petengill, Juiz Diretor do Foro da Comarca de Juína Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,   
 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº 07/2018/DF de 17.08.2018, que deu conhecimento da 
abertura de Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado Nível Superior em Direito 
para a Comarca de Juina /MT; 
 
RESOLVE  
 
1º -  Tornar público o gabarito preliminar do PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIO 
CURRICULAR REMUNERADO realizado no dia 16 de setembro de 2018.    

 
1 C 
2 C 
3 A 
4 B 
5 A 
6 C 
7 D 
8 A 
9 C 

10 B 
11 D 
12 D 
13 D 
14 C 
15 D 
16 B 
17 B 
18 A 
19 A 
20 D 
21 D 
22 B 
23 D 
24 D 
25 B 
26 A 
27 B 
28 C 
29 B 
30 A 
31 A 
32 B 
33 A 
34 B 
35 B 
36 A 
37 A 
38 D 
39 C 
40 D 

 
 

FABIO PETENGILL 
Juiz Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE JUINA  

 
EDITAL N.º 10/2018-DF 
 

O Excelentíssimo Doutor Fabio Petengill, Juiz Diretor do Foro da Comarca de Juína 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,   
 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº 07/2018/DF de 17.08.2018, que deu 
conhecimento da abertura de Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado 
Nível Superior em Direito para a Comarca de Juina /MT; 
 
RESOLVE  
 
1º -  Tornar público  a relação dos aprovados no processo seletivo para estágio 
curricular remunerado realizado no dia 16 de setembro de 2018.    
 
PONTUAÇÃO PRELIMINAR 

1. Diogenes Cardoso  65 
2. Robson Neves de Souza   62,5 
3. Danila Rodrigues Simão  57,5 
4. Dener Weslley Pretell Rocha 55 
5. Erick Roz Bueno Castanhoso 55 
6. Bruna Thaynara Guimarães Garcia 55 
7. Joyce Souza Marim da Silva 52,5 
8. Thiago Fernandes de Paula 52,5 
9. Renan Paulo de Souza 52,5 
10. Gabrielly da Silva Batista 50 
11. Meiriane Nunes Gomes 47,5 
12. Giovana Ellen de Lima 47,5 
13. Alisson Cordeiro da Silva 45 
14. Regiane Greiciele Rosa de Souza 45 
15. Isabella Crystina G. da Silva 45 
16. Erike Darikel R. Silva 45 
17. Emilly Araújo Gonçalves 40 
18. Thainara Fernanda S. de Almeida 40 
19. Barbara Nogueira B. Machado 40 
20. Maria Loiza Pereira Nunes 40 
21. Marcio Junior Tenório dos Santos 40 
22. Adriana Kelly Bazzi da Silva 40 
23. Josué Martins da Silva 40 
24. Eduardo Martins Jacinto 37,5 
25. Keli Cristina Rosa de S. da Silva 37,5 
26. Carina Pereira de Carvalho 37,5 
27. Joselaine Maria Sena Pires 37,5 
28. Amanda Bassani 37,5 
29. Andrieli Cardoso Marques 35 
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30. Elvis Casquet Ribeiro 35 
31. Kayto Cesconeto Gava 35 
32. Poliana Nogueira da Silva 35 
33. Amanda Duarte Guimarães 35 
34. Marcella Venâncio dos Santos 35 
35. Manoela Sousa dos Santos 32,5 
36. Daniele Rodrigues Cardoso 32,5 
37. Andreia Rodrigues de Carvalho 32,5 
38. Laís Mateus Vieira 27,5 
 
2º – Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação 
deste Edital no DJE quanto ao Gabarito Preliminar.  
 
3º -  Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação 
clara, objetiva e consistente;  
 
4º - Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio 
além do entregue na Diretoria do Foro desta Comarca; 
 
5º - O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as 
provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Definitivo;  
 
6º - Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido;  
 
E, para que cheque ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital.  
 
Juína, 25 de setembro de 2018.    
 
 
FABIO PETENGILL 
Juiz Diretor do Foro 
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